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SE O GRÃO DE TRIGO

“Se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica 
ele só; mas, se morrer, produz muito fruto.” Palavras 
de Jesus (Jo 12.24)

O Oriente chegou à manjedoura através dos magos e 
os gregos do Ocidente chegaram até a cruz, como lemos 
no contexto (leia Jo 12.20-36). O nascer do sol pertenceu 
ao Oriente (no nascimento de Jesus) e o pôr do sol ao 
Ocidente (no anúncio da sua morte).

Estes gregos não eram judeus helenistas. Suas vidas 
atestavam suas filosofias e sua paixão pela ciência e 
pelas artes. Devem ter ficado alarmados quando Jesus 
lhes falou da morte. Mas quão sábio foi o mestre ao lhes 
mandar ler o divino livro da natureza, ao ensinar-lhes a 
parábola do grão de trigo.

Fica ele só: Antes de ser semeado ele está só, no chão 
do celeiro, como outros milhares, porém sem contato vital 
com os demais. São unidades isoladas como as estrelas 

distantes milhões de quilômetros umas das outras.

Assim se você quiser preservar sua vida 
egoisticamente, temendo e evitando tudo que represente 
autonegação ou autodoação, você se tornará uma pessoa 
totalmente árida e solitária.

Cai na terra para morrer: Se nos compararmos a um 
grão de trigo, podemos decidir cair na terra. Não é uma 
experiência agradável para a pequena semente. Tão logo 
estando na terra, é invadida por agentes químicos, que nela 
penetram e rompem seu delicado revestimento, acabando 
com sua vida. A morte é algo sério!

Produz frutos: Enquanto a pequena raiz se aprofunda 
na terra, o pequenino caule, sem se dar conta disto, 
começa a aparecer e logo a florescer e dar fruto, para 
depois sua semente ser semeada novamente. 

Assim poderá ser a nossa vida, se deixarmos Deus agir 
do seu jeito: O caminho da cruz é o caminho da luz.



Na carta aos Hebreus percebemos que os judeus que se 
tornavam discípulos de Jesus sofriam grande perseguição 
por causa da sua fé. Muitos voltavam ao judaísmo. Outros 
desanimavam ao longo do caminho. Mas a mensagem 
desse livro não é somente para eles, e sim para todos os 
discípulos, que são tentados a abandonar a fé em Cristo. 
O autor da epístola faz alguns alertas ou advertências 
sobre perigos que podem nos colocar em um processo 
de retrocesso e queda. Em dias como os atuais, quando “o 
tempo se aproxima”, vamos meditar na mensagem deste 
livro e animar/exortar uns aos outros para que “jamais nos 
desviemos” do caminho.

05 a 11/11 
LEITURA: Hebreus 2.1-4 
O PERIGO DE VIVER DESCUIDADO, NEGLIGENTE, 
EM RELAÇÃO À REVELAÇÃO E SALVAÇÃO QUE 
RECEBEMOS - A tradução Nova Almeida Atualizada usa no 
versículo 3 a expressão “como escaparemos nós, se não 
levarmos a sério tão grande salvação?”. Este é o primeiro 
passo para o afastamento: eu sei como é o mundo, a 
carne, a ação do inimigo. E também sei que em Cristo 
não há lugar para nada que diga respeito a estas coisas 
que são contrárias à vida e as palavras de Jesus. Mesmo 
assim, deixo que elas tenham influência ou até façam 
parte da minha vida. Se a palavra do antigo testamento 
era dura e o descaso do povo de Israel trouxe sobre eles 
grande juízo, qual será a consequência para nós, que 
recebemos revelação superior e poder do Espírito para 
um viver santo? Medite nestes versículos, ouça o Espírito 
Santo, e compartilhe com seus irmãos sobre algo em que, 
eventualmente, você percebe que está sendo descuidado. 
O Senhor quer restaurar e animar todo aquele que se 
arrepende. Orem uns pelos outros.

12 a 18/11 
LEITURA: Hebreus 3.7 a 4.2 
O PERIGO DA INCREDULIDADE - Crer em Jesus significa 
conhecer, amar e confiar Nele. Por isso, o que crê em Jesus 
obedece ao que Ele diz. Esta segunda advertência do livro 
de Hebreus alerta àqueles irmãos e a nós que um andar 
descuidado (1ª advertência) gera incredulidade, bem como 
um coração endurecido, rebelde e desobediente. Se o 
sondar amoroso do Espírito Santo mostrar que em nosso 
coração há dúvidas ou contestações à Palavra do Senhor, 
por exemplo, com o assédio das teorias da evolução e do 
humanismo, ou se somos tentados a agir em desobediência, 
precisamos correr para os braços do Mestre e restaurar a fé 
e a confiança Nele.  Testemunhe com seus irmãos se tem 
passado por lutas como esta e orem juntos para que a sua 
fé seja fortalecida em Cristo. Também interceda por aqueles 
que caíram por causa da incredulidade, para que sejam 
renovados para arrependimento.

19 a 25/11 
LEITURA: Hebreus 5.11–6.3 
O PERIGO DE NÃO PRATICAR A VERDADE E NÃO 
AMADURECER - Há na Bíblia vários textos em que o 
crescimento do discípulo é comparado ao crescimento 
natural, desde o bebê até a maturidade do adulto (por 
exemplo, 1 Joao 2.12-15). É normal que seja assim. Mas 
quando esse processo de crescimento não ocorre, ou até 
parece retroceder, há algo errado. É isto que a carta aos 

Hebreus está falando nesta advertência: o discípulo deveria 
estar apto a enfrentar desafios próprios da maturidade e 
ajudar outros a fazer o mesmo, mas ainda luta com coisas 
básicas, como a fé, a morte do velho homem (batismo), 
obras “mortas” sobre as quais não se vê arrependimento, 
etc. A causa mais evidente é que ele não colocou em prática 
o que aprendeu, ou, como consta na NVI, não se exercitou 
constantemente, já que no cristão maduro essa prática lhe 
habilita a discernir o bem e o mal. Será que temos tropeçado 
neste ponto por não praticar o que recebemos do Senhor? 
Vamos abrir nosso coração para a palavra e advertência do 
Senhor. Se percebemos que isso acontece conosco, que 
seja hoje o dia de uma mudança. Vamos nos arrepender, 
colocar em prática os princípios elementares da vida cristã e 
correr para uma vida madura e firme.

26/11 a 02/12 
LEITURA: Hebreus 10.26-31 (no final leia Hebreus 
10.19-25) 
O PERIGO DO PECADO DELIBERADO - Não existe 
pecado que não passe pela vontade do homem. Ele sempre 
pode negar a si mesmo e obedecer a Deus, ou fazer o que 
desagrada ao Senhor. Se isto acontece, o Espírito Santo não 
nos abandona, mas nos chama imediatamente à confissão 
e ao arrependimento, para que a consciência permaneça 
limpa pelo lavar regenerador do sangue de Cristo. O perigo 
reside em não tratar do pecado dessa forma, levando a 
pessoa a um estado em que a presença (e continuidade) 
do pecado não lhe incomoda, vivendo em situação que 
não é própria de um discípulo de Jesus. Pode ser que esse 
pecado não seja visível aos outros, mas lá dentro o Espírito 
se entristece e vai se apagando porque a consciência se 
cauterizou. Antes, porém, que chegue a um ponto de 
abandono da fé, a misericórdia de Deus chama este homem 
para que lembre das verdades mais básicas: o sangue 
purificador de Cristo, o caminho de volta ao Pai (cujo acesso 
foi e permanece aberto a todo o que crê em Jesus) e o valor 
do corpo de Cristo. Se você percebe que esse perigo está 
próximo de sua vida, usufrua destes benefícios; corra para 
a segurança da comunhão com Deus e sua igreja. Se não 
é este o caso, ore por aqueles que caíram, para que sejam 
restaurados. Agora leia Hebreus 10:19-25. Vamos nos 
animar e fortalecer os laços que temos entre nós que somos 
membros uns dos outros, sob o comando do cabeça, Jesus.

03 a 09/12 
LEITURA: Hebreus 12.25-29 
O PERIGO DA INDIFERENÇA - “Tende cuidado, não 
recuseis ao que fala”. Assim começa a quinta advertência 
da carta aos Hebreus. Como desde o início do livro, o autor 
alerta que a revelação que temos, por ter sido dada pelo 
próprio Senhor (e não por anjos ou homens), é muito maior. 
E pelo mesmo motivo é maior a nossa responsabilidade. 
Nas advertências anteriores se percebe o desejo do Senhor 
em restaurar, fortalecer, ajustar nossa fé e nossas ações 
práticas, a fim de que possamos usufruir da vida abundante 
que ele preparou para seus filhos. No entanto, se apesar 
de todo esforço amoroso Dele, as advertências continuam 
não sendo ouvidas, a carta aos Hebreus tem um último 
lembrete: há um juízo tremendo, que alcançará terra e céus. 
E o Juiz é nosso Deus, que é cheio de graça, mas também 
é fogo consumidor. Por isso, vamos ouvir o que ele nos 
adverte hoje, com amor, sem indiferença à sua Palavra.
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DE CASA EM CASA

Este feriado do início de outubro de 2018 foi 
marcante, uma vez que tivemos o retiro de adolescentes 
de 12 a 14 anos em um final de semana separado pelo 
Pai para a nossa edificação. De fato, foi um período 
grandemente regado com oração por toda a equipe, 
pelos retirantes e também pela própria igreja, fator que 
permitiu a intensidade do mover do Espírito Santo que 
experimentamos nesses três dias de retiro.

Parte do que o Senhor tinha preparado envolve o tema 
escolhido e a surpresa que, de antemão, preparamos: 
a temática de um exército. Toda a equipe de tios se 
fardou para recepcionar os retirantes, e os incluímos 
nessa realidade de guerra, para que, no decorrer do 
retiro, o Senhor ministrasse a seriedade da vida com 
Cristo e a decisão de coração, que Ele nos chama a 
tomar diariamente. Para que essa ideia já ficasse clara, foi 
preparado um teatro dos tios que representou, através de 
uma história de guerra, que nenhum guerreiro poderia ser 
deixado para trás e que essa era a regra dada pelo nosso 
comandante. Nesse mesmo espírito, meditamos nas 
ministrações sobre o chamado de Deus, a missão pela qual 
somos desafiados a viver, o revestimento da armadura 
de Deus (Ef 6) e sobre as armas espirituais que podemos 
empunhar no dia a dia, como a oração, o jejum, o louvor e a 
comunhão com nossos irmãos. 

O mover sobrenatural do Espírito Santo foi 
experimentado em todos os dias, e transbordante em 
testemunhos, visões, curas e quebrantamento diante da 
presença de Deus que atingiu a vida de cada adolescente. 
E foi nessa alegria que pelas tardes nos separamos em 
grupos e trabalhamos as oficinas de teatro, canto, fotografia 
e “lettering”; onde foram ensinadas diversas técnicas,  
demonstrando como servir o Senhor com os dons que Ele 
mesmo deposita na nossa vida.

Enfim, foram dias movimentados e marcados pela 
presença do Espírito Santo e que, certamente, darão muito 
fruto na vida de todos que participaram. Relembro, ainda, 
do texto que estudamos nesses dias de 2 Tm 2.4, que diz: 
“Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios 
desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer àquele que o 

RETIRO DE ADOLESCENTES Outubro/2018 Por Gabriel Mazzucco Silva

arregimentou”. Este texto balizou nosso último devocional 
juntos e reflete o desafio que levamos de agradar ao Pai 
que nos enviou na missão de viver o evangelho.
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Unidade é a palavra-chave que definiu a marcha para 
Jesus de 2018, encontro preparado cuidadosamente de 
antemão pelo Senhor através de periódicos encontros 
de oração pelo evento, aproximando dezenas de irmãos 
de várias congregações da cidade.

Foi a partir dessa unidade que no dia 20 de outubro, 
para mais de 5000 irmãos em Cristo marcharam pela 
cidade de Porto Alegre em um dia de céu limpo e de paz.

Pela manhã, equipes formadas por irmãos em Cristo 
saíram às ruas do centro para proclamar as boas novas 
de salvação e havia uma impressionante atmosfera 
propícia ao evangelho, evidente resposta aos meses e 
semanas de oração por esse dia. 

Tivemos em Cachoeirinha do dia 19 ao dia 21 de outubro 
o nosso primeiro retiro. Foi um retiro “In Door”, isto é, no 
nosso Pavilhão onde nos encontramos regularmente. Foi 
de grande bênção.  O tema das ministrações foi a relação 
da Comunhão com Deus e Evangelismo.  Na sexta à noite o 
nosso querido José Gustavo esteve ministrando sobre fé e 
a consolidação desta na nossa vida, bem como do anelo do 
Pai em estar conosco.  Salientou como a nossa comunhão 
nos impulsiona a proclamar para os outros as virtudes do 
Deus que tanto amamos. No sábado pela manhã o Everton 
nos falou sobre o Espírito Santo e como é necessário e 
maravilhoso andar sob a sua direção para cada passo e 
momento da nossa vida. Depois o João Nelson nos falou 
sobre o fato de todos nós sermos chamados para multiplicar 
a vida de Cristo evangelizando e discipulando. Também da 
maneira miraculosa como Deus se manifesta nessa prática 
da igreja e como podemos experimentar as manifestações 

A Igreja Cristã surgiu quando Jesus declarou aos 
seus discípulos: "... sobre essa pedra edificarei a minha 
igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra 
ela" [Mateus 16.18]. A fé em Cristo é realmente a pedra 
sustentadora sobre a qual Ele edifica a sua igreja. Foi 
por um ato de fé que Pedro  respondeu a pergunta que 
Jesus lhe fez: "Quem diz o povo ser o Filho do homem?" 
A resposta de Pedro veio logo: "Tu és o Cristo, o Filho do 
Deus vivo". Ao redor de Jesus estava naquele momento 
a primeira assembleia cristã: Ele e Seus discípulos. 
Foi com esses homens que  surgiu a igreja cristã no 
mundo! [É bom recordar que a palavra igreja significa: 
"assembleia convocada por Deus"]. É a fé que  mantém a 
igreja inabalável através dos séculos. Não  há nenhuma 
força desagregadora, ou oposição, capaz de destruí-la. 
É pela fé que ela se mantém sempre viva em todos nós.

Se nos perguntarem: A Igreja  necessita estar no 
mundo? Nossa resposta será: "Sim, o mundo precisa tê-
la, pois o evangelho [as boas novas] veio ao mundo por 
intermédio do Filho de Deus, para salvar  a humanidade 
perdida e que sofre dissabores por não crer em Deus. 
O evangelho é a mensagem de Deus para todas as 
criaturas e a Igreja é a divulgadora dessa mensagem, 
pois foi para ela que Jesus disse aos seus discípulos: "Ide 
por todo o mundo e pregai o evangelho a toda  criatura". 
[Marcos 16.15] .

À tarde, a igreja expressou sua adoração ao Senhor 
Jesus em frente ao mercado público, exaltando-O, e 
então partiu em marcha até o Palácio Piratini, onde 
clamou pela cidade, pelo estado e pelo país. Após isto, 
seguimos de volta para o mercado público, onde os 
pastores da cidade concluíram orando e abençoando 
tanto nossa pátria quanto o povo de Deus.

E também era notável que grande parte da oração 
realizada pelos pastores voltava-se para um clamor por 
unidade. Assim, o evento terminou com o mesmo clamor 
que o Espírito Santo vinha gerando ao longo desses 
meses, fortalecendo nossa fé de que Deus tem coisas 
lindas e grandes preparadas para os próximos dias!

sobrenaturais de Deus nas nossas próprias vidas quando 
proclamamos seu evangelho. Ainda no sábado o Otocar nos 
falou sobre não nos envergonharmos do Evangelho, sermos 
cheios do Espírito Santo, termos a visão correta do Senhor, 
proclamarmos a verdade  sendo que a comunhão com Deus 
nos leva a sermos como Ele é. No domingo pela manhã, 
quando tomamos a ceia do Senhor juntos, estiveram 
conosco os queridos Demetrius e Eduardo Arakaki, 
ministrando sobre sermos pescadores de homens que têm 
por base o amor do Senhor que nos resgatou, proclamando 
o evangelho não por resultados, mas por amor e obediência 
a Deus. Ele trará os resultados. 

Ao término do retiro na manhã de domingo 
experimentamos uma doce e tremenda manifestação 
do Senhor Jesus nos levando ao quebrantamento e ao 
arrependimento, enquanto nos falava do Seu desejo de 
ganhar almas.

 A condição humana mundial precisa da Igreja hoje, 
mais do que nunca, pois é unicamente ela que proclama 
o autêntico evangelho, o único que pode salvar a 
humanidade da desordem em que ela se encontra. A 
glória da Igreja é o evangelho eterno que veio ao mundo 
para ela viver na sombra do seu  Criador! Deus controla 
o universo e Ele estabeleceu a Igreja para lembrar às 
gerações, uma  após outra, que Ele enviou o Seu Filho 
ao mundo, no qual as normas da ética são baixíssimas, e 
onde o sucesso se mede em termos de bens materiais, 
e onde os tiranos se exaltam, e os humildes são 
calcados pelos pés dos que se acham superiores  à 
tudo e a todos. Só o evangelho divino pode mudar essa 
situação demasiadamente precária que se instalou em 
todo mundo. Na condição em que o mundo se encontra 
a igreja é extremamente necessária! O mundo procura 
o seu messias em muitos lugares, mas não o encontra, 
pois, ele não existe e nunca existirá onde o maligno 
impera. Enquanto a humanidade não reconhecer, que 
Aquele que ela levou  à cruz é o Cristo, o Filho do Deus 
Eterno e que somente Ele pode tirá-la da desordem em 
que se encontra e restaurar o que foi perdido. Por  ser 
Cristo o fundamento de Igreja, e ela ser o Seu corpo no 
mundo as portas do inferno não prevalecerão contra ela" 
[Mateus16.18]

MARCHA PARA JESUS

RETIRO EM CACHOEIRINHA

PRECISAMOS VALORIZAR A IGREJA

Por Samir Machado

Por Everton Tonin

Por Erasmo Vurlod Ungaretti 



BATISMO Dia 01/12, às 15h na Chácara.

CEIA DO SENHOR Dia 02/12, às 18h no CAMAR.

ENCONTROS HABITUAIS: 
JOVENS E ADOLESCENTES 
Sábados, às 18h na Aliança - (Av. Baltazar de O. Garcia, 3580) 
Fique atento a programações especiais divulgadas via 
Facebook e Instagram: @jovenspoa.

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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Batizados em outubro
Osama Rajab (Marco Reis)
Bárbara Teixeira Baungardt (Verenice Baungardt)
Waldir Mello Moreira Ferreira (Iran Kruger)
Tatiane Pacheco Moreira Ferreira (Letícia Kruger)
Jade Moreira (Letícia Kruger)
Maria Luiza Moreira (Letícia Kruger)

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

Comunicações

No dia 18 de outubro, 75 detentas do Presídio 
Feminino Madre Peletier ouviram a palavra do Senhor 
e o louvor ministrados pelo nosso amado Asaph 
Borba. Depois nossa querida irmã Jeanquelina deu seu 
testemunho impactante, dizendo como se converteu 
ao Senhor quando esteve encarcerada durante quase 
um ano no Rio de Janeiro, com o que logo as presas se 
identificaram, vendo como Deus transforma uma vida 
que estava perdida.

A Sociedade Bíblica do Brasil (SBB), levou um "Kit 
Presente", contendo materiais de higiene e uma Bíblia 
para cada uma das mulheres, inclusive um exemplar em 
braille para as detentas cegas. 

A presença do Senhor foi marcante, ao ponto de 
muitas delas serem quebrantadas em lágrimas. Deus 
fez muito mais do que imaginávamos. Sua presença foi 
real e palpável. 

Continuem intercedendo pelas irmãs que servem 
ao Senhor no projeto Um Pelo Outro. Temos a certeza 
de que Deus fez e fará muito mais na vida de cada 
mulher que está naquele lugar. Agradecemos ao Senhor  
por ter aberto as portas nestes quase dez anos de 
trabalho. Também agradecemos a todas as irmãs desta 
equipe que têm colaborado com Deus neste serviço de 
misericórdia. Ao Senhor seja toda a glória!

ESTIVE PRESO E FORAM ME VER (MT 25.36) Por Sirlei Otto



 

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

Av. Palmeira, 330 - sala 504 - Petrópolis - Porto Alegre/RS
(51) 3026-5500 - www.lkk.adv.br


