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VERÁS QUE UM FILHO TEU NÃO FOGE À LUTA!

Usando este refrão que conhecemos do hino de 
nossa pátria, queremos convocar todos os filhos de 
Deus a continuar na luta pelo nosso país. Não uma luta 
armada porque embora andemos na carne, não lutamos 
segundo a carne, mas com armas poderosas em Deus 
para destruir toda arrogância que se levanta contra o 
conhecimento de Deus (2 Coríntios 10.3-5). 

Depender de Deus é estar em oração e proclamar 
sua verdade. Estas são as armas que dissipam as trevas 
em que vive nossa sociedade. 

Oremos em favor do presidente e de todos os que 
exercem autoridade para que vivamos vida mansa e 
tranquila, com toda piedade e respeito; pois Ele deseja 
que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade 
(1 Timóteo 2.2-4).

A oração é diária: “Seja feita a tua vontade, assim na 
terra como no céu”! E tudo isso começando na minha e 
na tua vida, na nossa casa, na nossa comunidade.

ESTA É UMA CONVOCAÇÃO DO PRESBITÉRIO 
AOS DISCÍPULOS!



Se, por um lado, o livro de Hebreus fala de um processo 
de afastamento marcado pelas advertências, também 
fala de um caminho de crescimento na intimidade 
e na comunhão com Deus. Esse caminho de maior 
intimidade é marcado pela descoberta de como, em 
Cristo, temos algo que é sempre SUPERIOR ao que foi a 
experiência dos homens que viveram antes dele.

10-16/dez 
Primeiro descobrimos que o evangelho, a revelação 
dada por meio de Jesus, é SUPERIOR ao que falaram 
anjos e profetas, bem como a lei, porque agora é o 
próprio Filho que fala e executa em si mesmo a vontade 
do Pai. Daí a necessidade de nos apegarmos à sua 
Palavra com mais firmeza.  
Texto: Hebreus 1.1-4

17-23/dez 
Depois vem o sacerdócio de Cristo, que é SUPERIOR ao 
sacerdócio do Antigo Testamento, pois ele não apenas 
intercede por nós com base no sangue de animais, mas 
ele é o próprio cordeiro. Ele ocupou o nosso lugar e sabe 
as nossas fraquezas. Se eu estou firmado na PALAVRA 
DE CRISTO (semana anterior) e descanso no seu 

sacerdócio, posso caminhar seguro. 
Texto: Hebreus 5 e 7

24-30/dez:  Também há uma ALIANÇA SUPERIOR, 
uma nova aliança, promessas superiores às do Antigo 
Testamento. Quando nossa vida está baseada na 
pessoa de Jesus, seu sacerdócio e sacrifício, não temos 
uma aliança baseada na lei e ordenanças, mas uma 
aliança de sangue, baseada no amor e gravada não em 
pedras, mas no coração. Por isso eu obedeço por amor e 
não por causa de uma lei impositiva.  
Texto: Hebreus 8.6-13

31/dez a 06/jan: Por fim, com tudo isto, não temos 
porque viver em qualquer lugar separados de Deus, 
mas podemos viver no santo dos santos, pois o Seu 
Espírito habita em um TABERNÁCULO SUPERIOR ao 
tabernáculo do deserto, ou o templo. Tudo o que se 
faz nesse tabernáculo (sacrifícios, etc) é superior às 
“sombras” do antigo tabernáculo. Há uma comunhão 
íntima e profunda com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 
Esse é o alvo para a maturidade. 
Texto: Hebreus 10.19-39
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DE CASA EM CASA



“Provem e vejam que o Senhor é bom; bem-
aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, 
vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o 
temem.” 
Salmo 34.8,9

No ano de 2017 provei do cuidado e misericórdia do 
Senhor sobre minha vida. Tempo difícil, mas tempo em que 
aprendi a confiar e depositar em Jesus minha esperança.

Passei por duas cirurgias com a retirada de 15 cm do 
meu intestino e fiz seis meses de quimioterapia. Nesse 
tempo provei o seu grande amor e misericórdia. Tempo 
de comunhão e graça que a cada dia me levou para mais 
perto do Pai.

Sua fidelidade trouxe-me a Palavra de que “esse 
sofrimento não era para morte, mas para glória Dele. 
O sustento do Senhor foi diário ajudando-me a não 
murmurar ou reclamar, e assim fui aprendendo a 
descobrir “tesouros espirituais no deserto”.

“Invoque-me no dia da angústia; eu o livrarei, e você 
me glorificará.” Salmo 50.15

“Somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, 
porque dele vem a minha esperança.” Salmo 62.5

Assim o Senhor me livrou de toda preocupação e 
temor. O Senhor trouxe a cura milagrosamente sobre 
minha vida porque a Ele pertence o poder. Minha 
família e eu somos gratos aos queridos irmãos que nos 
sustentaram abundantemente em amor, serviço e oração.

Com gratidão a Deus e a Igreja, Corpo de Cristo.

Sob a direção dócil e amorosa do Senhor, a igreja 
manifesta de diversas formas a compaixão de Deus 
pelos perdidos e necessitados. Nesta congregação, 
que é apenas uma pequena parte da igreja de Cristo, 
percebemos que este trabalho se intensificou nos 
últimos anos com a atuação em prol de crianças (casas 
lares e escolas), adolescentes (escolas e FASE) e adultos 
(presídios, centros de recuperação, hospitais, evangelismo 
na Cidade Baixa, aldeias e outros). Por este motivo, 
queremos incentivar os irmãos que considerem diante do 
Senhor a possibilidade de auxiliarem, como funcionários 
ou voluntários, em mais uma porta que se abre na região 
metropolitana de Porto Alegre. 

Este é o chamado e o pedido que chegou até o 
presbitério através de alguns irmãos que estão bastante 
envolvidos com os albergues para adultos moradores de 
rua: “Passados três anos da abertura e funcionamento 
do albergue em Alvorada, onde é prestada assistência 
para moradores de rua, surge uma nova oportunidade de 
abrirmos um albergue em Viamão, com capacidade para 
atender 25 pessoas. 

O albergue de Viamão estará aberto 24 horas todos 
os dias da semana e terá o início de suas atividades em 
janeiro de 2019. Para que possamos iniciar as atividades 
necessitamos contratar funcionários maiores de idade, de 
ambos os sexos, para o cargo de Cuidador Social, cargo 
este que visa receber, monitorar e auxiliar os internos, 
como também preservar a ordem e a limpeza do local. 
Também precisamos de doações de geladeira, fogão, 
camas, colchões, roupas de cama e utensílios de cozinha 
para equipar o abrigo. 

Como o albergue funcionará 24 horas, queremos abrir 
o espaço para voluntários que queiram nos ajudar com 
atividades diversas com os albergados, como oficinas e 
aconselhamentos.

 Somos gratos a Deus e ao corpo de Cristo e contamos 
com as orações de todos vocês.”

Contatos: 
Ricardo Poganski (98060-0007) e Vitor Zilz (98445-2121) 
acolhimentoviamao@gmail.com
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PROVEM E VEJAM 
QUE O SENHOR É BOM
Por Marly Collaço e família

PROJETO RESTAURAR
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No mundo ocidental o conflito de gerações sempre foi 
uma marca afetando muitas vezes as relações familiares, 
inclusive dentro da igreja. Os que são mais velhos 
também já foram jovens e alguns talvez confessem que 
já consideraram na sua juventude os velhos um peso que 
impõe uma velocidade inadequada no andar da igreja. 

A idade mais avançada nos acrescenta coisas boas 
e ruins. Entre as boas acredito que esteja a sabedoria 
que deve ser crescente, como lembra o escritor de 
Hebreus: levando em conta o tempo decorrido deveríeis 
ser mestres...  Aprendi há não muitos anos algo muito 
importante sobre velocidade para o cumprimento da 
vontade de Deus, olhando para Israel e sua caminhada do 
Egito em direção a Canaã. 

Uma nação de aproximadamente três milhões de 
pessoas de todas as idades e condições físicas saiu 
do Egito marchando unânime em direção a Canaã. A 
velocidade não foi determinada pelos jovens, mas pelos 
mais velhos, enfermos e todos os tipos de pessoas 
que precisavam de alguma forma ser amparadas nessa 
caminhada. Saíram todos juntos e entraram todos juntos, 
é o que relatam as Escrituras. Joel fala profeticamente 
que os velhos sonharão e os jovens terão visões, 
mostrando que um olha mais para a frente e outro mais 
para trás, mas isto é uma característica apenas e não algo 
bom ou ruim ou uma exclusividade. 

Os jovens costumam considerar os mais velhos 
saudosistas que impedem o “novo de Deus”; e os mais 
velhos, por sua vez, consideram que o desejo constante 
pelo “novo” não passa de ansiedade e um espírito 
novidadeiro. Com isto se estabelece uma dicotomia que 
pode impedir o que cada um tem para contribuir para o 
outro na sua deficiência, visto que estas características 
são complementares e não antagônicas. Ambos 
devem aprender que para andar no propósito de Deus 
precisamos tanto do novo como do velho.

“Então Jesus lhes disse: - Por isso, todo escriba 
instruído no Reino dos céus é semelhante a um pai de 
família que tira do seu depósito coisas novas e coisas 
velhas" (Mateus 13.52).

Aos velhos (anciãos) Deus entregou o papel de 
guardar e passar adiante os limites e valores que devem 
ser preservados, independente do tempo ou momento 
que a igreja estiver passando (Provérbios 22.28; Salmo 
105.22). Os jovens estão na linha de frente da guerra 
contra o inimigo (1 João 2.13-14), são os que mais são 
atacados e por este motivo os que mais caem na batalha 
e também os que mais vitórias alcançam; precisam ser 
animados e ensinados (Provérbios 1.4, 1 Pedro 5.5). 

Ainda após 40 anos no caminho, desejo que se 
cumpra em minha vida o que Davi fala no Salmo 92.14 
“na velhice darão ainda fruto”, mas penso que este fruto 
possa ser mais resultado deste trabalho conjunto e 
respeitoso, como em um jogo de vôlei onde um levanta 
para o outro cortar e fazer o ponto (desculpe-me a pobre 
analogia), mas temos que aceitar nossas limitações e 
virtudes e usá-las em favor do Reino caminhando unidos 
em direção ao alvo. 

Jeremias fala em Lamentações 5.14 de algo anormal 
na época, fruto do pecado de Israel: “os anciãos não se 
assentam mais à porta e os jovens não cantam”. A porta 
das cidades na época era o local de encontro das pessoas, 
onde os anciãos estavam para julgar, isto trazia segurança 
para todos; por sua vez, a alegria e a dança eram a marca 
dos jovens. Tire o ancião do seu lugar e o jovem da sua 
alegria e esta caminhada cessa. Precisamos uns dos 
outros para atingir o alvo.

“A glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos 
são os seus cabelos brancos” 
(Provérbios 20.29).

MARCHANDO JUNTOS Por Carlos A S Silva
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"Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou, 
também com Cristo eu quero andar tal como 
Enoque andou.”

Este foi o convite, em forma de cântico, feito para 
nossas crianças no retiro de 6 a 8 anos, que ocorreu nos 
dias 27 e 28 de outubro. Tivemos a participação de 50 
pequeninos que creem em Jesus e mais de 20 irmãos 
que serviram as crianças trabalhando como tios, equipe 
de apoio e cozinheiros. 

Nossos cordeirinhos receberam o convite para 
andarem com Jesus e foram ministrados no sábado 
pela manhã a respeito da vida de Enoque, do qual as 
escrituras declaram ter andado com Deus (Gênesis 
5.24); e não somente andou, mas obteve também o 
testemunho de ter agradado a Deus (Hebreus 11.5). 

Através do teatro de fantoches da noite de sábado 
puderam ser demonstrados exemplos sobre a vida 
diária e sobre como podemos andar com Jesus cada 
dia ao realizar tarefas da escola, obedecer aos pais, 
ou ao arrumar o quarto. Nesta mesma noite alguns 
entregaram seu coração pela primeira vez ao Senhor, 
consagrando sua vida a Ele, e assim estavam cumprindo 
o versículo chave do retiro que diz: “Ora, como 
recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele” 
(Colossenses 2.6 ARA).

Durante o retiro tivemos momentos de 
descontração e alegria e uma animada gincana, mas 
sem esquecermos do foco que é o relacionamento com 
nosso Deus. Aqui queremos destacar as maravilhas que 
ele operou nesses dias, em especial cito duas. 

A primeira foi a respeito do clima, pois as previsões 

humanas antecedentes aos dias do retiro apontavam 
para chuvas, trovoadas e ameaças de temporais. Na noite 
de sexta-feira iniciou uma chuva forte que durou até o 
sábado pela manhã, muitas crianças foram recebidas com 
muita chuva na chegada ao retiro e a grama toda ficou 
encharcada. Mas Aquele que abriu o mar para Moisés 
mudou o tempo para nós, a ponto de às 15h todas as 
crianças estarem brincando naquele mesmo gramado, 
pois naquele momento estava completamente seco. 
Quando encerramos a gincana e as atividades na rua, a 
chuva retornou como uma leve garoa coroando Aquele 
que fez todas as coisas perfeitas. 

A outra maravilha operada por ele foi em relação 
a duas crianças e uma professora que vieram de São 
Borja. O corpo de Cristo daquela localidade se uniu 
para enviá-los, providenciando recursos financeiros, 
ajustando horários e colocando-os dentro do ônibus. 
O corpo de Cristo em Porto Alegre os recebeu na 
rodoviária, encaminhou-os até o retiro e depois os levou 
até o ônibus novamente. Pode parecer tão simples este 
relato, mas os envolvidos e os corações operados por 
Deus foram tantos neste mover de cooperar para estas 
crianças estarem aqui que afirmo como o salmista: 
“Grandes coisas tens feito, ó Deus; quem é semelhante 
a ti?” (Salmo 71.19).

Para concluirmos o retiro, foi ministrado sobre o 
chamado dos apóstolos para andarem com Jesus e 
foi reafirmado que Ele está à porta do nosso coração 
batendo e clamando para o deixarmos entrar. Nossa 
oração é para que nossas crianças possam ouvir sua voz 
e abrir a porta para Ele, em nome de Jesus.

RETIRO DE CRIANÇAS DE 6 A 8 ANOS Por Luís Silveira



BATISMO Dia 05/01, às 15h na Chácara.

CEIA DO SENHOR Dia 06/01, às 19h 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: Equipe editorial - igrejapoasecretaria@gmail.com

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

Batizada em novembro
Sabrina Schmidt Weber  (Natalie Weber)

LOUVEMOS AO SENHOR POR ESTA VIDA REDIMIDA E OREMOS POR ELA.

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.

ESPAÇO 
RESERVADO 
PARA VOCÊ 
ANUNCIAR!

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


