
O MOLDE

Eu criei o ferreiro, assim diz o Senhor, 
Ele assopra as brasas no fogo e faz seu trabalho com amor.

Também fui Eu que te fiz e, como metal bruto, te escolhi, 
Mas, prá te livrar da impureza, vem cá, o meu forno é logo ali.

E quando não aguentares mais e tudo maleável ficar, 
Os meus braços estarão estendidos, está na hora de marretar.

Mas tudo isso faço com amor no coração, 
Pois meu Filho amado entreguei pela tua salvação.

Tu estás sendo forjado, é doloroso... Eu sei, 
Mas no final de tua vida tu verás, igual ao molde te deixei.

Por Luís Silveira



Batizados em fevereiro
Jéssica Telles (Amira Gonçalves)
Fellipe Winck (Cassius Lessa)
Donaria Silvestre Miguel (Marli Miguel)
Jaqueline Maciel (Cláudia Woll)
Perpétua Louzada Domingues (Patrícia Justin)

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

Comunicações

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

BATISMO - Dia 4/5, às 15h na Chácara.

CEIA DO SENHOR - Dia 5/5, às 18h no CAMAR.

RETIRO DE FUNDAMENTAÇÃO 
Dias 13 e 14 na Aliança às 9h. Inscreva-se com Adriana 
pelo telefone 3398-3285 (manhã) ou pelo whatsapp 
99909 4161. Sábado o dia todo (intervalo para almoço 
nas redondezas; se preferir, leve um lanche) e domingo 
apenas na parte da manhã.

RETIRO DE PÁSCOA - De 19 a 21/04, na Sogipa. 
Preletor: Victor Rodriguez (Rosário, Argentina). 
Inscrições no Camar (não deixe para a última hora!). 
Adultos R$ 30,00 e Crianças R$ 15,00

ENCONTROS HABITUAIS: 
JOVENS E ADOLESCENTES 
Sábados, às 19h na Aliança - (Av. Baltazar de O. Garcia, 3580) 
Fique atento a programações especiais divulgadas via 
Facebook e Instagram: @jovenspoa.

ORAÇÃO PARA TODOS - Terças às 6h 30 da manhã. Rua 
Dr. Barbosa Gonçalves, 273, bairro Chácara das Pedras, 
informações com Irlan Menegon (51 99315 3978).

ORAÇÃO DAS IRMÃS - Terças às 15 horas. Rua São 
Vicente, 546 ap. 208 (casa da irmã Nedy Ozório).

OUÇA (pela Rádio Esperança, 1390 AM) ou ASSISTA 
(pela Internet) o programa GERAÇÃO DE IMPACTO, 
com apresentação de Sandra Melo. Domingos, às 19h.

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

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!
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Casamento

DE CASA EM CASA

Em Mateus 28.18-20 o Senhor Jesus deu uma ordem 
aos seus discípulos para fazerem outros discípulos e 
esta ordem chegou até nós. Neste mês vamos rever e 
meditar nos princípios fundamentais do discipulado a 
Cristo, examinando as escrituras para nos enchermos 
de fé e construirmos a nossa casa sobre a rocha 
praticando tudo que aprendemos dEle . 

# Orientação para a meditação e participação dos 
irmãos nas igrejas na casa.

1º - Façam a pergunta da semana, leiam os textos 
indicados e deem oportunidade para que todos possam 
responder. 
2º - Compartilhem o que Espírito Santo falou a cada um 
ao examinarem as escrituras.

07 A 13 DE ABRIL 
COMO NASCE UM DISCÍPULO?
- João 1:12-13; 3:3-7 - Se não nascer de Deus, não é 
filho de Deus.

- Romanos 6:4-6; 2Coríntios 5:14-17; Gálatas 3:26,27 - 
Revestidos de Cristo para um novo viver.

- Hebreus 11:6 - A fé.

14 A 20 DE ABRIL 
O QUE É O DISCIPULADO A CRISTO?
- Mateus 28:18-20, Lucas 6:47,48 – Ensinar a praticar o 

ensino de Jesus.

- Filipenses 2:5-8 – A mesma atitude de Jesus 
(humildade e obediência).

- João 14:21,31; Efésios 6:24 – Quem ama a Deus, faz o 
que agrada a Ele.

- João 17:6-8, 12, 14, 17, 22-26 – Jesus é o exemplo a 
ser seguido.

21 A 27 DE ABRIL 
QUAL O ALVO (OBJETIVO) NO DISCIPULADO A 
CRISTO? 

- Lucas 6:40; 1 Coríntios 15:47-49; Efésios 4:13-16; 
Colossenses 1:28; 1 João 2:6 – Edificar o novo homem 
segundo Cristo.

-  Atos 1:8, Mateus 5:14-15 – Testemunha de Jesus. 

28 DE ABRIL A 04 DE MAIO 
QUAL O ENSINO PARA ATINGIR O OBJETIVO DE 
DEUS?
- Efésios 4:20-24; Colossenses 2:6,7; 3:16 – A Palavra 
de Cristo, totalmente oposta ao mundo e à carne 

- João 6:45; 7:16,17; 8:28,40 – O ensino é o que Jesus 
recebeu do Pai e transmitiu aos seus discípulos (e 
ainda transmite hoje, por meio do corpo, a todos os 
que o seguem).



“... para a edificação do corpo de Cristo.” - Efésios 4.12 4

O que Jesus nos pediu para fazer?  O que nós 
estamos fazemos?

Mt 28.18-20: “Jesus aproximando-se, falou-lhes, 
dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na 
terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as 
nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas 
que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês 
todos os dias até o fim dos tempos.”

Este é o mandamento! Agora responda as perguntas 
e veja se está fazendo segundo a Palavra de Cristo.

#1_COMO NASCE UM DISCÍPULO DE JESUS?

Jo 1.12-13: “Mas a todos quantos o receberam, deu-
lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que 
creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, 
nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, 
mas de Deus.”

Para ser filho de Deus tem que nascer de Deus, o Pai. É 
preciso ter certeza que foi obra de Deus a transformação 
da pessoa evangelizada.

Gl 3.26-27: “Pois todos vocês são filhos de Deus 
mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês que 
foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram.”

Pela fé Cristo vem e habita em cada um de nós e ser 
revestido dele é viver por meio de Cristo. Nós não somos 
assistência técnica de Deus para fazermos um trabalho 
de manutenção do céu na terra. É para nascerem do alto.

Rm 6.4-6: “Fomos sepultados com Ele na morte pelo 
batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado 
dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós 
andemos em novidade de vida. Porque, se fomos unidos 
com Ele na semelhança da sua morte, certamente o 

seremos também na semelhança da sua ressurreição, 
sabendo isto: que a nossa velha natureza foi crucificada 
com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e 
não sejamos mais escravos do pecado.”

O discípulo tem que viver no novo e não viver 
mexendo no velho.

2 Co 5.17: “E, assim, se alguém está em Cristo, é nova 
criatura; as coisas antigas já passaram; eis que se 
fizeram novas.”

Se se fizeram novas é necessário que se viva no novo.

Hb 11.6: “De fato, sem fé é impossível agradar a Deus.”

Temos que cuidar para não resolver os problemas 
pelo natural sem fé.

#2_O QUE É O DISCIPULADO A CRISTO?
É para ensinar a praticar o ensino de Jesus conforme o 

primeiro texto em Mateus. O ensino para o novo homem 
em Deus. Não existe outra forma de discipular para Jesus 
sem ensinar a praticar o que Ele mesmo ensinou. Nós 
às vezes incluímos outras coisas e as acrescentamos 
pensando em ajudar Jesus, mas elas não tem resultado 
eterno. Nossas palavras podem ser boas, mas só as Suas 
palavras são espírito e vida. 

Fp 2.5-8: “Tenham entre vocês o mesmo modo de 
pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma 
de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que 
deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, Ele 
se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se 
semelhante aos seres humanos. E, reconhecido em 
figura humana, Ele se humilhou, tornando-se obediente 
até a morte, e morte de cruz.” 

Até quando obedecer? Só até a morte.
Jo 17.6-8: ”Manifestei o teu nome àqueles que me deste 

DISCIPULADO Por Moacir Adornes
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do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm 
guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que 
todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque 
eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e 
eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que 
saí de ti e creram que tu me enviaste.”

Jo 17.12, 14, 17: “Quando eu estava com eles, guardava-
os em teu nome, que me deste; eu os protegi... Eu lhes 
tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles 
não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-
os na verdade; a tua palavra é a verdade.”

Os discípulos não são deste mundo, guardam a 
palavra de Deus e o mundo os odeia. A santidade é 
pela prática da palavra do Senhor. Não podemos nos 
contentar de que discípulos sejam só melhores do que o 
mundo, é preciso ser semelhante a Jesus.

Jo 17.22, 24, 26: “Eu lhes transmiti a glória que me 
deste, para que sejam um, como nós o somos. - Pai, a 
minha vontade é que, onde eu estou, também estejam 
comigo os que me deste, para que vejam a minha 
glória... Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei 
conhecer, a fim de que o amor com que me amaste 
esteja neles, e eu neles esteja.”

Ex 29.43: “Ali virei aos filhos de Israel, para que, por 
minha glória, sejam santificados.”

Os discípulos precisam ver a glória do Senhor.

#3_QUAL É O OBJETIVO FINAL DE DEUS NO 
DISCIPULADO?

Discipulado é que seja feita a Sua vontade assim na 
terra como no céu.

Ef 4.11-13: “E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, 
outros para profetas, outros para evangelistas 
e outros para pastores e mestres, com vistas ao 
aperfeiçoamento dos santos para o desempenho 
do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, 
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno 
conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa 
madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo.”

O objetivo não é que os dons façam os santos 
trabalhar, não é desempenhar um serviço; mas para que 
o serviço tenha o alvo de todos chegarem à estatura da 
plenitude de Cristo. Sem alvo a igreja não anda.

1 Co 15.49: “E, assim como trouxemos a imagem 
do homem terreno, traremos também a imagem do 
homem celestial.”

Não é só resolver problemas como se tivéssemos 
uma caixa de ferramentas.

Lc 6.40: “O discípulo não está acima do seu mestre; 
todo aquele, porém, que for bem instruído será como o 
seu mestre.”

Se for bem instruído vai fazer igual a Jesus. 
(Compare com Mt 28) Testemunhas não são apenas 
comunicadores do evangelho, temos que dizer e fazer o 
que Jesus fez.

#4_QUAL O ENSINO PARA ALCANÇARMOS O ALVO?
Podemos fazer muitas coisas no discipulado que 

nos interessam e parecem boas, mas só tem uma coisa 
verdadeira.

Cl 3.16: “Que a palavra de Cristo habite ricamente em 
vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em 
toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e 
cânticos espirituais, com gratidão no coração.” 

Para termos autoridade para instruir é preciso que a 
Palavra seja viva em nós.

#5_COMO LEVAR O DISCÍPULO AO CRESCIMENTO?
2 Co 3.18: “E, todos nós, com o rosto descoberto, 
contemplando a glória do Senhor, somos 
transformados, de glória em glória, na sua própria 
imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito.”

Se não mostrarmos Jesus, o discípulo não saberá 
o que tem que alcançar. Se nossa palavra sempre for 
para corrigir o errado sem mostrar o verdadeiro, nunca 
avançaremos para o alvo. Ele precisa contemplar Jesus. 
Nossa tarefa é colocá-lo diante de Deus. O crescimento 
vem de Deus.

Jó 42.5: “Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus 
olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no 
pó e na cinza.” 

Ver o Senhor nos leva ao arrependimento.

1 Co 2.12: “E nós não temos recebido o espírito 
do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para 
que conheçamos o que por Deus nos foi dado 
gratuitamente.”

#6_COMO SER AMIGO DO DISCÍPULO?
Jo 15.12-15: “O meu mandamento é este: que vocês 
amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém 
tem amor maior do que este: de alguém dar a própria 
vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se 
fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de 
servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, 
mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que 
ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer.”

Amigo dá a sua própria vida pelos amigos. A amizade 
de Jesus o comprometeu em revelar sua intimidade com 
o Pai aos discípulos.

#7_O QUE É O “DISCIPULADOR”?
Jo 12.26: “Se alguém me serve, siga-me, e, onde eu 
estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me 
servir, meu Pai o honrará.”

O Senhor vai nos honrar da sua maneira a seu tempo.

2 Co 4.5: “Porque não pregamos a nós mesmos, mas a 
Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos 
de vocês, por causa de Jesus.”

“Discipuladores”! Nós pregamos a Cristo como 
Senhor e a nós como servos dos discípulos. 

DISCIPULADO É UMA RELAÇÃO DE CUIDADO 
ENTRE DUAS PESSOAS. NÃO É UMA POSIÇÃO, 
APENAS UMA FUNÇÃO NO CORPO. 
(Livro de Fundamentação pág.139)



“... para a edificação do corpo de Cristo.” - Efésios 4.12 6

Por Paola Larroque Alencastro Garcia

O primeiro lembrete do nosso Amado Senhor para 
o que iríamos ouvir nos dias 01 a 05 de março, durante 
o retiro de verão, veio através da vida de um irmão, que 
exclamou: 

“O Senhor ama os perdidos, ama as pessoas, ama nossos 
colegas, ama nossos professores...”.1 

Segundo esta ótica, estávamos prontos para ouvir 
aquilo que o Senhor iria ministrar em nossos corações 
sobre a Verdade, Jesus Cristo e, sobre o sistema do 
mundo em que vivemos.

No começo fomos revestidos das seguintes verdades: 
nós, os que cremos, já possuímos vida eterna mediante 
a obra de Jesus Cristo e o batismo, sendo salvos deste 
mundo. Restou o questionamento: para que ainda 
estamos no mundo? A resposta é: para sermos LUZ.

Nossa pátria é celestial e aqui na terra somos 
soldados de Cristo. Assim como em uma guerra é preciso 
preparo e cuidado com as estratégias de ataque do 
inimigo, também nós precisamos estar preparados e com 
os olhos abertos para o modo com que o inimigo tem 
agido nos nossos dias.

Aprendemos que a palavra mundo tem sua origem 
do grego “Kosmos” que significa “vistoso; que serve 
para embelezar o exterior”, mesma origem da palavra 
cosmético. Este é o sistema do mundo, uma imagem 
“aparentemente” bonita, que oculta toda sua falência e 
podridão. Mas, diante de tanta “maquiagem”, será que 
temos conseguido identificar o sistema do mundo, por 
traz do cosmético?

A Bíblia de Gênesis a Apocalipse nos mostra este 
sistema, o espírito da grande Babilônia. Através do sonho 
do Rei Nabucodonosor, descrito em Dn 2:31-36, no qual 
havia uma estátua composta por ouro, prata, bronze, 
ferro e barro, entendemos como a Babilônia e seu Império 
permaneceram no decorrer da história, até os dias de hoje, 
atuando para trazer confusão e afastar Deus do centro.  

Em amor, fomos alertados que no passar dos anos os 
jovens, em especial os que estão na faculdade, têm sido 
alvo de Satanás. Ele tem atacado as mentes através de 
ideologias de filósofos, sociólogos e pesquisadores que 
são admirados na comunidade científica. Estes tiveram 
ou têm íntimo envolvimento com as trevas e vêm sendo 
usados para uniformizar a cultura contra Deus. Mas, “Para 
isto se manifestou o Filho de Deus: para destruir as obras 
do diabo.” (1Jo 3:8 b). Durante esses dias muitos de nós 
experimentamos libertação das mentiras que estavam 
escravizando nossas mentes através da Verdade. E este 
foi o texto base do retiro:

“Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e 
vestindo-vos da couraça da justiça.” Ef 6:14

Então, com a mente renovada fomos convidados a nos 
achegarmos ao Pai pedindo a Ele que sondasse nossos 
corações e nos mostrasse nossas motivações.  Fomos 
lembrados de que “nosso contato com o mundo deve ser 
apenas o necessário”2, que devemos buscar sempre nos 
santificar e constantemente lavarmos os pés da poeira do 
mundo, com a ajuda de nossos irmãos (Jo 13: 10-15).

Nossa fé foi fortalecida com exemplos bíblicos, como 
Daniel e seus amigos, e com testemunhos de jovens entre 
nós que compartilharam sua experiência com Cristo e 
seu testemunho na universidade. Ainda, no penúltimo 
dia, saímos para evangelizar em Porto Alegre, Viamão e 
Alvorada, partilhando o que temos recebido.

Por fim, a reflexão que ficou e faço a você que leu o 
texto até aqui é: no que você tem crido? Como tem vivido? 
Com o que tem despendido suas energias? “O amanhã 
não existe, o hoje é tudo o que temos”3 ,  e o convite 
de Jesus é que no dia que se chama HOJE eu e você 
possamos escolher “viver pelo Rei e pelo Reino”4 .

“Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente 
eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta 
por mim viverá.” Jo 6:57 

1 Fernando Castello   2 José Gustavo Miranda    3 Moacir Adornes    4 Israel Panazollo
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Na semana anterior ao retiro, eu estava meditando 
em Efésios durante meu devocional, quando, lendo 
sobre a armadura de Deus, algo me chamou a atenção. 
Pra minha surpresa, no dia seguinte, eu descobriria que 
o versículo 14 do capítulo 6 seria justamente o tema 
do retiro de Carnaval: "estai, pois, firmes, cingindo-vos 
com a verdade..."

Algo que eu não vejo muitas pessoas falando 
sobre armaduras é o peso delas, que não é pouco. E o 
item que distribui igualmente este peso pelo corpo, 
permitindo a liberdade de movimentos necessária 
em uma batalha é o cinto, raramente lembrado pela 

Depois de um ano de muita superficialidade espiritual, 
pude experimentar nesse retiro algo extraordinário e 
único. O Senhor lembrou-me de quão misericordioso é, 
me perdoando de toda a mediocridade, e logo depois me 
presenteando com dons do Espírito, como discernimento, 

maioria das pessoas. No entanto, o "cinto da verdade" 
é o primeiro item listado na armadura de Deus. É no 
momento que percebo isso que me vem à lembrança 
a fala de Jesus em João 14:6 - "Eu sou o caminho, a 
verdade e a vida..."

A pessoa de Jesus Cristo é a Verdade. É a pessoa 
de Jesus Cristo que mantém toda a armadura de Deus 
devidamente em seu lugar. É a pessoa de Jesus Cristo 
que nos habilita a suportar o peso desta armadura. 
Sem estarmos bem firmados Nele, não temos 
esperança alguma de batalharmos efetivamente na 
guerra em que estamos inseridos.

visões e uma sensação quebrantadora da Sua presença. 

Jamais esquecerei esse retiro. Todas as pregações 
me prepararam muito bem para a minha espera pela 
Universidade. Um ambiente onde PRECISAMOS ser 
Luz de Deus!

TESTEMUHOS

Por Lucas Michels

Por Samuel Blaszak



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.
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