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DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO

“Celebrai com júbilo ao Senhor... porque o Senhor é bom, 
a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em 
geração a sua fidelidade” (Salmo 100).

Deus viu passar todas as gerações dos homens 
desde sua criação. Esperava que os seus feitos e as 
maravilhas da sua criação fossem transmitidas para 
louvor de sua glória de geração em geração. Mas os 
homens se esqueciam Dele. 

Então levantou um povo, que tirou da escravidão do 
Egito duma forma que vissem seu poder e seus prodígios 
“para que pusessem em Deus a sua confiança e não se 
esquecessem dos seus feitos” (Sl 78.7). Mas também Israel 
se esqueceu Dele. 

Agora somos nós, igreja, a quem Deus resgatou 
com alto preço, “pelo precioso sangue, como de cordeiro 
sem defeito, o sangue de Cristo” (IPe 1.19), “a fim de 
proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das 
trevas para a sua maravilhosa luz” (IPe 2.9) para formar, 
nesta geração, filhos para Ele à imagem do Seu Filho Jesus. 

Nesta publicação temos uma palavra de honra aos 
pais desta congregação (pág 6). Homens que pagaram 
um preço para que conhecêssemos o Senhor Jesus e a 
obra do Espírito. 

Por Otocar Wondracek

No retiro de jovens, relatado nas páginas centrais, 
houve uma conclamação no último dia para que os 
jovens assumissem a responsabilidade com a sua 
geração, pois a geração passada viu o mover do Espírito 
Santo e se deixou conduzir por Ele. Lembrem jovens: 
“Temos uma irmãzinha” (Ct 8.8), significando que temos 
que ajudá-la à maturidade. 

Assim como Deus “estabeleceu um testemunho em 
Israel (Jacó), também ordenou aos pais que o transmitissem 
aos seus filhos, a fim de que a nova geração o conhecesse, 
filhos que ainda iriam nascer se levantassem e por sua vez 
os referissem aos seus descendentes” (Sl 78.5-6). 

O mundo tem destruído a família, tem criado filhos 
desobedientes aos pais, desprezando as cãs dos que 
deram a sua vida pelos filhos. Porém, para todos os dias 
passam e todos também passarão. E que testemunho 
nós deixaremos?

A fidelidade do Senhor é de geração em geração 
para fazer o cumprimento do seu propósito, por isso 
podemos também concluir que “certamente a bondade e 
a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida; e 
habitarei na presença de Deus para todo o sempre” (Sl 23.6).

Sejamos fieis, Ele está conosco todos os dias.



A expressão “tão grande salvação” está no livro de 
Hebreus. Temos visto vários aspectos dessa tremenda 
obra, que nos tornou “participantes de Cristo”(Hb 3.14). 
Mas o trabalho do Senhor em nós não estará concluído até 
que sejamos, em tudo, conformados à sua imagem. Como 
vimos no mês passado, não é renovando o velho homem 
que Ele vai fazer essa obra, mas a partir da sua própria vida. 
Por isso, o mesmo livro de Hebreus menciona coisas que 
são próprias do Senhor Jesus das quais o novo homem se 
torna “participante”.

É uma grande tentação olhar para as limitações deste 
corpo, ou ouvir as mentiras do inimigo e, assim, desanimar. 
Muito melhor é ouvir o que Deus tem a dizer a nosso 
respeito. Tudo o que ele preparou para que andemos nesta 
nova vida. Vamos meditar nestes pontos a cada semana, 
dar graças a Deus pelo precioso dom que recebemos e 
testemunhar a quem ainda não tem o mesmo privilégio.

08/10 a 14/10 
Leitura: Hebreus 5.11 a 6.9 
PARTICIPANTES DO ESPÍRITO SANTO - É somente 
pelo poder do Espírito Santo de Deus que caminhamos e 
crescemos na direção do Seu propósito. Mesmo limitados 
por um corpo que continua sofrendo as consequências 
do pecado, nosso homem interior pode experimentar o 
poder dos tempos vindouros e viver em vitória contra a 
carne, contra este mundo e seu príncipe (Satanás). Por 
isso o autor do livro diz que não devemos parar no início 
da caminhada ou muito menos retroceder, mas avançar. 
Temos o Espírito Santo em nós, à disposição para nos 
levar adiante e por em prática a Palavra. Anime-se e exorte 
seus irmãos a usarem o que o Espírito tem preparado 
para todos nós que estamos em Cristo. Não saiam desse 
encontro sem orarem uns pelos outros nesse sentido.

15/10 a 21/10 
Leitura:  Hebreus 10.32-39; 1 Pedro 4.12-16 
PARTICIPANTES DA TRIBULAÇÃO - Tal como foi 
com o nosso Senhor, quem quiser viver piedosamente 
será alvo do inimigo e deste mundo. É o que diz a Palavra 
a nosso respeito (2Tm 3.12). Mas ela também nos 
garante que tais situações nos aproximam Dele e nos 

trazem paz e descanso no meio do sofrimento e uma 
recompensa eterna. Se passamos ou ainda vamos passar 
por momentos assim, vamos nos manter firmes sobre 
a promessa do Senhor. Vamos também acolher com 
misericórdia os que estão sofrendo e encher o seu coração 
de esperança com o que nos garante a Palavra de Deus.

22/10 a 28/10 
Leitura: Hebreus 12.4-8; 2 Timóteo 3.16,17 
PARTICIPANTES DA DISCIPLINA - Diferente da 
perseguição, a disciplina (ou correção) está ligada às 
nossas impurezas e pecados. Nosso Deus não mais nos 
condena, porque fomos salvos pela morte de Cristo e 
incluídos em Sua família, como filhos. Também não é Dele 
que vem a acusação. Mas justamente porque somos filhos 
Ele vai nos corrigir, para sermos puros e santos como Ele 
é santo. Por isso, às vezes, é preciso passarmos por um 
processo doloroso de disciplina, cuja raiz é a mesma da 
palavra “discipulado”. Não se trata de castigo, mas de um 
ato de amor que ensina, educa e purifica, segundo sua 
Palavra. Quanto mais nos rendemos e nos humilhamos 
diante da disciplina aplicada pelo Senhor, tanto mais 
seremos transformados à sua imagem. 

29/10 a 04/11 
Leitura: Leitura:  Hebreus 12.9-16 
PARTICIPANTES DA SANTIDADE - Tudo o que vimos 
até aqui, em especial a disciplina aplicada pelo Pai 
celestial a seus filhos amados, tem por objetivo nos 
conduzir a Ele mesmo. Santos e irrepreensíveis, como 
Ele é. Deus nos fez para Ele, para vivermos com Ele 
e para participar de tudo o que Ele tem. Se o pecado 
afastou o homem desse local de comunhão, a vida 
eterna que recebemos em Cristo nos restabeleceu 
ao seu propósito, agora santos e puros, sendo 
transformados pela sua glória. Nossos olhos precisam 
estar colocados nesse alvo. Só uma visão clara de nosso 
lugar eterno, ao lado do Pai Santo e perfeito, vai nos 
dar condições de passarmos por este mundo sem nos 
contaminarmos com ele. Não se trata de um penoso 
“seguir regras”, mas uma caminhada alegre e cheia 
de esperança, porque conhecemos a glória que nos 
aguarda junto ao Pai.

“... para a edificação do corpo de Cristo.” - Efésios 4.12 2 3Porto Alegre/RS - Outubro de 2018 | Ano 27 | nº 283

DE CASA EM CASA

Ariel Rafaela&
Setembro 2018

Casamentos

Depois do envio dos doze discípulos, de dois em 
dois, eles retornaram até Jesus e lhe contaram tudo o 
que havia acontecido na missão e também que João 
Batista havia sido decapitado. Então Jesus pediu 
para ir a outro ponto do mar da Galileia , um lugar que 
não havia ninguém , uma margem deserta, um lugar 
com mais privacidade, onde Ele poderia se aquietar e 
descansar junto com os seus discípulos. Mas a multidão 
acompanhado o deslocamento do barco correu por 
terra para estar novamente com Jesus. 

Quando o Senhor Jesus chegou nesta outra margem 
viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os 
seus enfermos, porque eram como ovelhas que não têm 
pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Acolhendo-
as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os 
que tinham necessidade de cura, Mas ao entardecer, eis 
que surge uma nova necessidade: COMIDA. 

Os discípulos acharam uma solução fácil e 
natural para ficarem livres de se ocuparem com essa 
necessidade. Disseram a Jesus: despede, pois, as 
multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si 
o que comer. Até aqui não há nada de errado, porém o 
Senhor lhes dá uma palavra: Não precisam retirar-se; dai-
lhes, vós mesmos, de comer. 

Nós não podemos nos mover pelas necessidades, 
mas devemos sempre nos mover por uma palavra 
de Deus.  Estamos diariamente diante de muitas 
necessidades, mas também estamos diariamente 
diante da PALAVRA doce, justa, amável e misericordiosa 
do nosso Senhor. Então, o que fazer quando temos a 
necessidade e também uma palavra do nosso Senhor? 

Mateus 14.13-21 Marcos 6.30-44 Lucas 9.10-19 João 6.1-15

O que disseram os discípulos de Jesus?

Filipe - Não lhes bastariam duzentos denários de pão, 
para receber cada um o seu pedaço. – Filipe ainda estava 
com uma visão totalmente natural ao ponto de fazer um 
cálculo matemático diante daquele que criou todas as 
coisas.

André - Está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada 
e dois peixinhos; MAS isto que é para tanta gente? André 
tinha uma visão parcial. 

Não creio que somos como Filipe, embora algumas 
vezes quando estamos diante de uma palavra clara do 
Senhor somos tentados a dar uma resposta natural. 
Creio que somos mais como André, pois estes “MAS” 
têm nos impedido de avançar na nossa comunhão com 
Deus, que quer sempre nos usar.

Jesus - Então, disse aos seus discípulos: Fazei-os 
sentar-se em grupos de cinquenta.  Eles atenderam, 
acomodando a todos. E, tomando os cinco pães e os dois 
peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu 
e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. 
Todos comeram e se fartaram; e dos pedaços que ainda 
sobejaram foram recolhidos doze cestos. Jesus estava 
diante da necessidade, mas também estava diante da 
palavra do Pai, Ele foi obediente a tudo o que o Pai lhe pediu.

Diante das necessidades e da palavra do Senhor não 
podemos olhar para as circunstâncias e nem para nós 
mesmos, mas precisamos olhar para o céu, precisamos 
confiar totalmente em quem o Senhor é e no que ele nos 
diz, só assim com o pouco que temos nos nossos cestos 
podemos alimentar multidões.

A PRIMEIRA MULTIPLICAÇÃO DOS PÃES Por Demetrius Vasconcellos
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Neste retiro de jovens, que ocorreu nos dias 06 a 09 
de setembro, na Chácara Figueira Frutífera, estivemos 
reunidos separando um tempo para ouvir o Senhor através 
do livro “Cântico dos Cânticos”, por meio do nosso irmão e 
pastor Wilson Castro.

No primeiro dia o Espírito Santo falou sobre o mais 
importante: a presença dEle; levando-nos a exercer a fé, 
orando e profetizando sobre o tempo que passaríamos 
na Chácara. Nosso foco foi ajustado, apontando somente 
para Cristo, e lembrando que nossos olhos devem estar 
fixos nEle, mais do que em qualquer outra coisa. Mas 
isso não bastava, o Senhor tinha mais. Pela graça do Pai, 
tivemos o privilégio de contemplar mais do que apenas 
uma história de amor entre um casal, mas sim a história 
que Cristo deseja ter com cada um de nós, que fazemos 
parte da Sua noiva.

Wilson, com muita graça, compartilhou como nosso 
amor por Jesus começa “egoísta”: “O meu amado é 
para mim” (Ct. 1:13a). Mas, ele vai crescendo ao ponto 
de dizermos: “O meu amado é meu e eu sou dele...” (Ct. 
2:16a); e, cresce ainda mais ao declararmos “Eu sou do 
meu amado e o meu amado é meu...” (Ct. 6:3a), chegando 
à plena maturidade quando nosso coração afirma “Eu sou 
do meu amado.” (Ct 7:10a). Esse é o desejo de Jesus para 
nossas vidas, que, sem obrigação ou medo, mas por amor, 
entreguemos toda nossa vida a Ele!

Esse crescimento na revelação de Deus se mostra por 
todo o livro do Cântico dos Cânticos. A Sulamita (Igreja) 
conhece o Rei (Jesus), encontra o verdadeiro prazer nEle, 
e vê que sua casa é onde Ele está (Ct. 1:2 e 1:16-17). Após 
descobrir a sua identidade (Ct. 2:1), o Rei a convida para 
lutar junto com Ele pelo Seu Reino e estar com Ele (Ct. 
2:10-14), mas ela se afasta de sua presença (Ct. 3:1-3). 
Depois, arrependida, ela volta a encontrá-lo e alcança a 
maturidade necessária para experimentar um maior nível 
de glória do Rei (Ct. 3:6-10). Sua maturidade é elogiada 
por Ele, que confia a ela os mais novos na fé  (Ct. 4:1-5), 

além disso, o Noivo mostra como ama a presença dela (Ct. 
4:10-11). Assim, a Noiva entrega o seu jardim (coração) 
totalmente a Ele: “Ah! Venha o meu amado para o seu 
jardim e coma os seus frutos excelentes!” (Ct  4:16 b).

Posteriormente, em algum momento de sua vida, 
a Noiva busca, mas não encontra o Noivo (Ct. 5:6), 
começando então uma jornada à procura dEle. Quando as 
Filhas de Jerusalém (os que vem chegando para a Igreja) 
questionam o motivo dessa busca, ela expõe todas as 
qualidades do Noivo que tanto ama (Ct. 5:9-16), fazendo 
com que elas queiram conhecê-lo como a Noiva O conhece 
(Ct. 6:1). Já no final do livro, podemos vê-la em plena 
maturidade, no fim de sua vida, desejando ardentemente a 
presença física do Noivo (Ct. 8:1-4) e sendo conduzida por 
Ele para fora do deserto: “Quem é esta que sobe do deserto 
e vem encostada ao seu amado?” (Ct 8:5a).

Além deste conhecimento intelectual sobre o livro 
do Cântico dos Cânticos, a presença do Noivo Jesus 
se manifestou de uma maneira prática e palpável. 
Houve curas, batismo no Espírito Santo, palavras de 
conhecimento, libertações e visões. A manifestação de 
Sua presença foi tão forte que muitos não conseguirem 
nem ficar em pé, frente à tamanha glória. 

Merecíamos que Deus manifestasse Sua preciosa 
glória entre nós? Não! Jamais! Sua graça, através de 
Jesus, permitiu isso. Nós, jovens, somos melhores ou 
mais merecedores de tal experiência? Não! O Senhor 
quer se manifestar em toda a Sua Igreja, e quando seus 
discípulos, sejam jovens ou velhos, andarem juntos, 
unidos de coração, buscando viver constantemente na 
presença de Deus, serão avivados.

Sabemos que caminhamos para o fim dos tempos, 
e como Wilson nos lembrou, se os jovens com sua força 
e disposição, e os mais velhos com toda sua sabedoria 
e maturidade, caminharem lado a lado clamando pela 
presença do Senhor, iremos experimentar um grande e 

RETIRO DE JOVENS SETEMBRO 2018 Por Pedro Ramos

contínuo avivamento. Esse foi o clamor do coração dos 
jovens ao sair do retiro, e oramos para que isso cresça cada 
vez mais no meio do povo de Deus.

Por fim, no último dia, o Senhor restaurou em nós 
o desejo ardente pela Sua volta. Através da mesma 
história do livro tema, vemos a Sulamita ansiar pela 
vinda do Noivo, ela sabia que não pertencia a esta terra, 
fazia tudo de todo coração o que o Noivo pedia, mas seu 
coração não estava nisso, e sim nEle. Ela queria ver o 
Noivo face a face e poder, enfim, contemplar Aquele que 
deu Sua vida por amor a ela. Com isso, neste último dia, 
tudo que queríamos era dizer: “Maranata, vem Senhor 

Jesus!”. “Vem depressa, amado meu” (Ct. 8:14a)

De fato, o Senhor nos chama a conhecê-lo e a tomarmos 
nossa cruz dia após dia para que Seu Reino se manifeste 
com poder por toda terra. Jesus nos convida a vivermos 
por fé nEle, experimentando diariamente o Seu amor e 
conhecendo mais a Sua Glória. Esse foi um retiro em que 
Jesus nos chamou com Sua doce e poderosa voz. Que essa 
voz ecoe por toda a terra e todos que a ouvirem possam 
dizer: “Sim, Senhor!” a fim de experimentar a plenitude de 
alegria que há na presença do nosso amado Deus. “Ó tu que 
habitas nos jardins, os amigos estão atentos para ouvir a tua 
voz; faze-me, pois, também ouvi-la.”(Ct. 8:13).



BATISMO 
Dia 3/11, às 15 horas na Chácara.

CEIA DO SENHOR 
Dia 4/11, às 18 horas no CAMAR.

RETIRO DE CRIANÇAS (7, 8 e 9 anos) 
De 27 a 28/10, na chácara. Reunião com os pais no dia 
17/10, às 20h, na Aliança (última oportunidade para 
inscrição - de forma presencial).

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

Baixe o aplicativo Praticantes 
e acompanhe as informações 
e pedidos de oração dos 
irmãos diretamente quando 
são compartilhados!

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
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Escolhemos este versículo para prestar nossa 
homenagem e honra a um de nossos mais amados e 
idosos pastores que neste último dia 27 de setembro 
completou 90 anos de vida com uma saúde muito boa e 
ainda com muita disposição de orar e proclamar. Nesta 
data foi oferecido um lindo culto de gratidão a Deus no 
templo da Igreja Metodista Wesley, da Rua São Vicente, 
bairro Petrópolis, onde, aliás, “tudo começou.” 

Para relembrar os irmãos, no ano de 1974 surgiu 
em nossa cidade um avivamento espiritual sem 
precedentes neste mesmo templo quando o jovem 
pastor Erasmo Ungaretti (então com 46 anos) orava de 
madrugada clamando por uma atividade que os jovens 
de sua igreja queriam fazer por jovens do bairro que se 
drogavam. Ele mesmo ficou surpreso com a maneira que 
Deus lhe respondeu. Quando se deu conta, percebeu 
que Deus o havia enchido com o Espírito concedendo-
lhe o dom de línguas. Isto foi no mês de Outubro. Poucos 
meses antes já acontecera algo semelhante com seu 
colega Moysés Moraes. A partir daí, com experiências 
semelhantes, ambos uniram-se ainda mais e passaram 

a convocar o povo para uma busca mais intensa de 
Deus. E muitos aceitaram o convite ao ponto de, 
naquelas reuniões de segunda-feira à noite, o templo 
quase não comportava tanta gente que vinha de várias 
lugares ansiando por uma renovação espiritual que 
incluía uma fé viva, arrependimento, salvação, batismo 
no Espírito Santo, diversos dons espirituais, louvor 
vibrante, senhorio de Cristo, discipulado, etc. Era o 
que chamávamos “renovação carismática” que causou 
grande impacto em milhares de vidas na cidade e no 
estado e foi se espalhando por vários lugares do país. 

Já se passaram 44 anos deste o início desta história. 
Foram anos de pioneirismo e por isto prestamos nossa 
homenagem e gratidão a homens como Erasmo e 
Moysés que foram fieis a seu sublime chamado e o 
souberam compartilhar a toda esta grande família de 
Deus que muito os ama e respeita.

(Louvamos a Deus também porque neste mês de 
Outubro, dia 15, Moysés Moraes completará 91 anos 
de idade). 

“HONRAI SEMPRE A HOMENS COMO ESTE...” (Fp 2.29).

Por Telmo Weber

Batizados em setembro
Célia Regina Fanganito 
(Guilherme e Bibiana Fanganito)
Roberto Santos Fanganito 
(Guilherme e Bibiana Fanganito)
Mariana Lopes 
(Aline Coelho)
Pedro Isamu Fernandes 
(Régis e Cíntia Fernandes)
Isabella Ciancianglini 
(Manuela da Maia)

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

Comunicações



 

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


