
QUEM PODE SER DISCÍPULO DE JESUS?

Lc 14.26: “Se alguém vem a mim e não me ama mais 
do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus 
filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria 
vida, não pode ser meu discípulo.”

Lc 14.27: “E quem não tomar a sua própria cruz e vier 
após mim não pode ser meu discípulo.”

Lc 14.33: “Assim, pois, qualquer um de vocês que 
não renuncia a tudo o que tem não pode ser meu 
discípulo.”

Qualquer um que vier a Cristo irá receber a sua graça 
e qualquer que crer em Jesus não perecerá, mas terá a 
vida eterna.

Essa fé, porém, que traz vida, é testada para ver se 
suporta o vale da sombra da morte. Se você for testado, 
que direção tomará?

1- Se na sua vida de discípulo, Cristo o levar numa 
direção e seus laços familiares em outra, qual escolherá?

2- Se a sua vontade cruzar com a vontade de Deus, 
sabendo que só se pode seguir Aquele que levou a sua 
cruz se levarmos a nossa, qual caminho seguirá?

3- Ele nos pediu para entregar tudo o que temos; se 
isto for requerido na prática, a que você renunciará? 

Na conclusão do curso de sua vida você receberá o 
título de discípulo de Jesus?

(adaptado)
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DE CASA EM CASA

Fabrício Thaís& Léo Victoria&

Abril 2019

Casamento

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. 

5 A 11 DE MAIO  
COMO SE ESTABELECE O VÍNCULO DO DISCIPULADO?
- Mc 16.15 e Mt 28.18-20 - pela pregação do evangelho 

- Jo 6.68 e 2 Tm 3.10 - por reconhecimento pelo discípulo 
-  2 Tm 2.2 e Fp 4.2-3 - por orientação

11 A 18 DE MAIO 
QUAL A ATITUDE DO DISCIPULADOR?
- Lc 22.24-27 - ser servo 
- 1 Pe 5.2,3 - ser pastor 
- I Ts 5.14 - ser longânimo  
- 1 Co 3.9 - ser cooperador

19 A 25 DE MAIO 
QUAL A ATITUDE DO DISCÍPULO? 

- 1 Ts 5.12 e Hb 13.17 - acatar, considerar 
- 2 Tm 3.10 - se aproximar, seguir

26 DE MAIO A  1 DE JUNHO 
QUAL O LOCAL DO DISCIPULADO?
- Jo 1.38-39, Mc 10.32 e Mt 8.19 - por toda a parte, 
onde os membros do seu corpo estiverem
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mas foram compostos para Ele, ao Rei da glória, Jesus. 

Voltando aos cânticos cantados entre nós, vemos 
a expressão congregacional. Vejo a santidade com 
que é tratada entre nós a música. Sem shows, sem 
“ministério” exclusivo, sem domínio de homens, mas 
o uso do talento para o louvor do Senhor. Não que seja 
perfeito, mas feito com dedicação.

Temos uma identidade nossa, autêntica, sem 
estrelas, mas um serviço agradável ao Senhor.  

O CD nos caracteriza já pela capa: uma foto em 
nossa Porto Alegre (Gasômetro), nosso Guaíba e com 
nossos irmãos como figurantes. Você e eu podemos 
gostar mais de um ou de outro cântico, isso não 
importa, mas ao Senhor seja a glória.

COMUNIDADE significa: “Louvem comigo a grandeza 
do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome.” 
Salmo 34.3

Se existe algum assunto com muitas controvérsias é 
a música. Isso porque ela permeia o espírito, a alma e o 
corpo. Ela está presente em todo lugar para todo tipo de 
propósito.

Talvez você diga: O corpo? Então venha comigo para 
a África e nunca verá um cântico sem palmas, danças ou 
gingados. Davi também dançou, porque a alegria dele 
se extravazou. Não estou querendo fazer um tratado 
teológico sobre a música, mas é que ela é usada tanto 
nas trevas quanto na luz, daí as controvérsias. 

No retiro da Páscoa ouvimos uma palavra que nos 
adverte em não deixarmos trevas e luz se misturarem, 
porque Deus os separou, não há comunhão de luz e 
trevas, nem na área da música. 

Estamos lançando nosso primeiro CD (mesmo que já 
nem todos tenham mais um “cd player”) com a gravação 
de nossos cânticos, que na verdade não são para nós, 

A MÚSICA ENTRE NÓS

Por Otocar Wondracek
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Davi obedeceu o seu pai, mas ele também foi levado por 
um coração que amava a seus irmãos. Esse foi o primeiro 
trabalho de Davi e ele foi fiel e obediente. O coração de Davi, 
na esfera natural, agradava a Deus.

Como é nosso relacionamento com nossos pais 
naturais? Como é nosso relacionamento com nossos 
irmãos? Essas perguntas são fundamentais, pois a primeira 
esfera que Deus trabalha em nossa vida é a natural. 
Belém nos fala sobre a esfera natural, ou seja, nossos 
relacionamentos e nossos bens materiais. Como está nossa 
vida em Belém? Os relacionamentos de Davi estavam em 
ordem. Os bens de Davi estava em ordem.

Essa é a primeira etapa do trabalhar de Deus na vida de 
Davi: ordenar os seus relacionamentos e os seus bens.

SEGUNDA ETAPA - 1 Samuel 22:1-2
Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão; 
quando ouviram isso seus irmãos e toda a casa de seu pai, 
desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos 
os homens que se achavam em aperto, e todo homem 
endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele 
se fez chefe deles; e eram com ele uns quatrocentos 
homens.
A primeira etapa de Davi foi em Belém, a segunda 

acontece em Adulão. Essa palavra significa “lugar de 
quebrantamento”. Qual a finalidade de Deus com a etapa 
de Adulão? Deus queria formar em Davi o caráter de um 
homem quebrantado.

Todos que desejam servir ao Senhor precisam passar 
pela fase do quebrantamento. Hoje vivemos em dias onde 
há muitos que sofrem por diversos motivos, mas poucos 
que se quebrantam. Entretanto, no processo de formação 
de um homem de Deus o quebrantamento é indispensável. 
Essa fase da vida de Davi o levou a tremendas experiências.

No capítulo 23:1 e 2, descobriremos que há um dilema 
muito difícil de resolver, contudo, Davi aprendeu a depender 
do Senhor. Quando uma pessoa está quebrantada, ela 
consulta a Deus em todas as decisões da sua vida. Por 
exemplo, se alguém deseja casar, ele pode consultar seu 
discipulador, seu pastor, os irmãos, mas quem, de fato, ele 
precisa consultar? O Senhor.

No capítulo 30 os amalequitas haviam invadido o 

Neste retiro de Páscoa, o irmão Víctor Rodriguez, da 
igreja em Rosário, na Argentina, compartilhou uma série 
de palavras sobre o tema "caminhar com Deus". Muitos 
assuntos foram abordados, como gratidão, vida em 
família, resistir ao inimigo, a luta contra a impureza sexual e 
discernimento de espíritos.

Mas antes de todos esses assuntos, a primeira palavra foi 
sobre quatro etapas na vida de Davi que ilustram as etapas 
do crescimento de alguém que deseja caminhar com Deus.

Como saber se estamos crescendo em nosso 
relacionamento com Deus? Devemos permitir que o 
Espírito nos mostre se nossa vida tem sido trabalhada em 
cada uma dessas etapas.

PRIMEIRA ETAPA - 1 Samuel 16:1 a 11
Disse o SENHOR a Samuel: Até quando terás pena de 
Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre 
Israel? Enche um chifre de azeite e vem; enviar-te-ei a 
Jessé, o belemita; porque, dentre os seus filhos, me provi 
de um rei. […]
Porém o SENHOR disse a Samuel: Não atentes para a 
sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei; 
porque o SENHOR não vê como vê o homem. O homem 
vê o exterior, porém o SENHOR, o coração. […]
Assim, fez passar Jessé os seus sete filhos diante de 
Samuel; porém Samuel disse a Jessé: O SENHOR não 
escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se 
os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, 
que está apascentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel 
a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à 
mesa sem que ele venha.
A primeira etapa na vida de Davi é Belém. Essa história 

acontece na juventude de Davi e aqui Deus trata com ele na 
esfera do natural. Samuel pergunta para Jessé: São estes 
todos teus filhos? Para aquele pai, esses eram seus filhos 
mais importantes, mas ainda restava o menor! Onde estava 
Davi? Cuidando das ovelhas do seu pai.

Quando avançamos, vemos no capítulo 17 a experiência 
de Davi com Golias. Ali, antes que Davi entrasse na batalha 
como guerreiro, ele é chamado por seu pai para ver se os 
seus irmãos estavam bem e para cuidar dos seus irmãos 
levando mantimento.

RETIRO DE PÁSCOA Por Filipe Merker
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território de Davi, levando os filhos e as filhas cativos. O que 
fez Davi? Consultou o Senhor! As pessoas quebrantadas 
podem escutar o conselho dos irmãos e, sem dúvida, 
podem ouvir a voz de Deus através dos irmãos, mas elas não 
se movem se não tiverem uma palavra de Deus.

Há outro princípio importante no capítulo 30: somente 
uma pessoa quebrantada pode compreender o que outros 
estão sofrendo. Havia 400 pessoas em um sofrimento 
profundo por causa dos seus filhos, mas Davi foi capaz de 
sofrer com eles. Por quê? Porque ele havia passado por 
Adulão.

TERCEIRA ETAPA - 1 Crônicas 11:3
Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter 
com o rei em Hebrom; e Davi fez com eles aliança em 
Hebrom, perante o SENHOR. Ungiram Davi rei sobre 
Israel, segundo a palavra do SENHOR por intermédio de 
Samuel.
A terceira etapa na vida de Davi é Hebrom. Esse 

momento é onde Davi é ungido como Rei. A palavra Hebrom 
significa “aliança”. A unção de Davi não era algo individual, 
mas implicava em assumir uma responsabilidade com todo 
o povo.

Deus deseja que haja ordem em nossa vida naquilo que 
é material, para depois nos levar a Adulão, onde seremos 
quebrantados, mas ele quer ainda nos levar para Hebrom, 
que é um lugar que responsabilidade. Só alguém que passou 
por Adulão pode ir para Hebrom. Como podemos cuidar de 
outras vidas se somos incapazes de compreender as outras 
pessoas?

Porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita a 
eternidade, o qual tem o nome de Santo: Habito no 
alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e 
abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos 
e vivificar o coração dos contritos. - Isaías 57:15
Aqui Deus diz que habita com o “quebrantado e humilde 

de espírito, para vivificar o coração dos quebrantados”. 
É dessa forma que Deus funciona. Podemos cantar 
muitas coisas maravilhosas sobre Jesus, sobre sua 
glória e exaltação, mas precisamos lembrar que Jesus foi 
quebrantado. Ele se esvaziou e se fez o menor de todos os 
homens e morreu em uma cruz. Jesus foi quebrantado.

Deus precisa trabalhar nosso orgulho. Muitos de nós 
são capazes de argumentar muito bem, somos como 
advogados de defesa, prontos para defender a nós mesmos. 
Mas quando Deus nos leva para Adulão, nós não sairemos 
do mesmo jeito que entramos. Então ele nos levará para 
Hebrom. Um líder que não foi quebrantado se torna 
inflexível, mas se o seu coração foi trabalhado em Adulão, 
quando estiver em Hebrom, ele será compreensívo e atento.

QUARTA ETAPA - Salmos 87:1-3
Fundada por ele sobre os montes santos, o SENHOR ama 
as portas de Sião mais do que as habitações todas de 
Jacó. Gloriosas coisas se têm dito de ti, ó cidade de Deus!
A quarta etapa na vida de Davi é Sião. Após a tomada 

da fortaleza de Sião dos Jebuzeus, ela passa a se chamar a 
“cidade de Davi”. É nesse período que Davi toma a arca e a 
coloca na tenda que havia sido armada na cidade. Aquele se 
torna o lugar preferido de Davi, a presença de Deus. Esse é 
o lugar onde ele escreveu a maioria dos salmos que falam 
sobre a Glória de Deus.

É esse lugar para onde Deus quer nos levar. Essa é 
sempre a finalidade de Deus. Não podemos descuidar de 
Belém, de Adulão e de Hebrom, nem apressar o que Deus 
deseja fazer nesses lugares. Mas não podemos esquecer: é 
para Sião que Deus quer nos levar! Devemos desejar mais 
de Sião!

Sião não é um lugar especial naturalmente falando, 
esse lugar é apenas maravilhoso porque a Arca da Aliança 
está ali. O que é a Arca? Ela fala da presen ça de Deus. Há 
três elementos dentro da Arca: a vara de Arão, que fala da 
autoridade de Deus. As tábuas da Lei, que falam da Palavra 
de Deus. Também o Maná, que fala da nossa dependência 
em Deus. Esse elementos falam de uma experiência 
completa da presença de Deus.

Sião era especial por causa da Arca. Temos a Arca em 
nossa casa? Onde ela está? O chamado de Deus é para 
que ela esteja em nosso coração. Esse é o lugar mais perto 
onde a presença de Deus pode estar, o lugar onde vamos 
ser impactados pela glória de Deus. É para esse lugar de 
comunhão íntima que Deus quer nos levar. Estamos indo 
para Sião!
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"Quanto o mais, irmãos, adeus! Aperfeiçoai-vos, consolai-
vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz; e o Deus 
de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos 
outros com ósculo santo". Essa é verdadeira comunhão! 
O desejo do apóstolo não é um simples rito, ele tem 
um valor que se estende até nós, o qual nós muitas 
vezes banalizamos, motivados por outros interesses. A 
comunhão dos santos é válida quando ela for realmente 
uma manifestação do Espírito Santo residente em nós. 
Essa comunhão do Espírito Santo transmite o verdadeiro 
amor, a paz, a alegria e outros valores mais, que ficam no 
nosso coração, produzidos em nós pelo Espírito Santo. 
Essa é a verdadeira koinonia! Em Filipenses [2.1-4] temos 
uma exortação ao amor fraternal e de humildade. O 
apóstolo assim escreveu: "Se há, pois, alguma exortação 
em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão 
do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, 
completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma 
cousa , tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo 
o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou 
vanglória, mas por humildade, considerando cada um os 
outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista 
o que é propriamente seu, senão também cada qual o que 
é dos outros". Aqui, Paulo usa termos que expressam a 
"comunhão [koinonia] do Espírito Santo". 

A verdadeira comunhão nós encontramos no viver 
de Cristo com seus discípulos. Jesus andou sempre em 
perfeita comunhão com eles. Realmente nós cristãos 
temos de nos preparar para sermos um com Cristo, só 
assim teremos uma perfeita e viva comunhão do Espírito 
Santo e com o nosso Deus e Pai, e com Jesus o nosso 
Senhor e Salvador, e com os nossos irmãos na fé. Assim, 
seremos membros da Igreja vitoriosa que Jesus está 
preparando para apresentar ao Pai como a Sua noiva, nos 
dias em que nós estivermos chegando na casa do nosso 
Pai Celestial. Amém!

Relendo o livro escrito pelo servo de Deus chamado 
Howard Snyder, intitulado: "VINHO NOVO, ODRES 
NOVOS", [Traduzido e editado no Brasil em 1997], 
recordei que o autor escreveu um assunto muito próprio 
e extremamente necessário para a vida da Igreja em 
geral. Esse assunto é: ''A comunhão dos santos". Nós 
cristãos precisamos estudar, e viver consagradamente, 
esse assunto. Se consultarmos um dicionário para saber 
o significado da palavra comunhão, ele nos comunicará 
que essa palavra significa o "conjunto de indivíduos que 
possuem características comuns, e possuem um propósito 
definido que os reúne". Quando a nossa congregação 
surgiu, aqui em Porto Alegre, ela foi conhecida pelo nome 
de "Comunidade"; e para nós essa palavra significava 
simplesmente o conjunto de pessoas que foram 
batizadas com o Espírito Santo. 

A palavra "comunhão", que aqui estamos 
usando, expressa a ação de fazer algo em comum, 
compartilhamento de ações, de sentimentos, de vida, 
do modo de agir, etc. Em geral esse termo expressa 
um conjunto de regras e normas estabelecidas para 
a satisfação de interesses coletivos. Em séculos já 
longínquos quando a Bíblia foi traduzida para a língua 
grega, a palavra "koinonia" foi, pela primeira vez, usada 
para expressar o dom do Espírito Santo dado à Igreja. 
É triste saber que esta comunhão do Espírito Santo, 
hoje, não está tão presente como deveria estar na igreja 
institucionalizada, ou nas que caminham passo a passo 
para a institucionalização. Em geral, muitas congregações 
cristãs, nos nossos dias atuais, passam por uma forte 
crise de comunhão. E, assim, toda a igreja sofre. E o 
nosso Senhor Jesus Cristo fica entristecido.

Encontramos a bênção da comunhão na segunda 
carta do Apóstolo Paulo à igreja localizada na cidade 
de Corinto [13.13]. Ao despedir-se dos crentes que 
lá estavam, ele expressou o seu desejo de que eles 
tivessem uma correta comunhão. Assim Paulo escreveu: 

A COMUNHÃO DO ESPÍRITO SANTO Por Erasmo Vurlod Ungaretti



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!

Batizados em abril
Ana Clara Nunes (Helena Nunes)
André Diniz da Silva (Jorge Caratti)
Ayumi Burtet Mihara (Desiree Mihara)
Eduardo Poganski (Roberto Poganski)
Isabela de Lima Soares (Maria Cristina de Lima Soares)
Matheus Guedes (Nícolas Wondracek)
Rejane Cruz da Rosa (Ana Clori Campos)

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

ENCONTRO DE MULHERES 
Dia 18 de maio, manhã (a partir das 9h) e tarde (previsão até 
17h). Faça sua inscrição após os cultos.

RETIRO DE CRIANÇAS - 10 e 11 anos 
Dias 25 e 26 de maio na Chácara. 
Inscrições após os cultos com a equipe das crianças

BATISMO - Dia 1/6, às 15h na Chácara.

CEIA DO SENHOR - Dia 2/5, às 18h no CAMAR.

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 6h30 da manhã. Rua 
Dr. Barbosa Gonçalves, 273 - Bairro Chácara das Pedras, 
informações com Irlan Menegon (51 99315-3978).

ORAÇÃO DAS IRMÃS - Terças às 15h. 
Rua São Vicente, 546 - apto 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.



ESPAÇO 
RESERVADO 
PARA VOCÊ 
ANUNCIAR!

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.

Especialista em Implantodontia51 996931508

CRO: 24619

Clínica Geral @draraquelmenegon

 

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

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

ENCANADOR 
GILSON

(51) 99296-2407

MANUTENÇÃO, REFORMAS E 
SERVIÇOS DOMÉSTICOS.

Hidráulica (encanador e desentupidor).
Serviços de reparo em instalações 

hidráulicas.


