
Aqui estamos sendo orientados a olhar através das 
coisas que se veem; a considerá-las como uma janela 
de vidro através da qual passamos de trás para adiante. 
Você não perde seu tempo admirando a moldura ou cesto 
de alguma jóia rara, mas procura penetrar na própria 
jóia; assim, dia após dia, olhe através do material e do 
passageiro até o propósito eterno, a divina ideia, ao mais 
profundo lá embaixo.

Procure descobrir o pensamento de Deus em todos 
os incidentes, circunstâncias e objetos ao redor de 
sua vida diária. Não pare no que é externo; penetre no 
interno e no eterno. Junto deste amargo sofrimento 
físico existem estoques de força e graça divinas para 

você. Além destas dispensações de provas há muitas 
compensações celestiais. Junto destes doces laços 
familiares há ofertas de amor e amizade que nunca 
envelhecerão e nunca passarão. Junto à letra da Escritura 
está o Espírito; debaixo das coisas comuns surge a união 
com o amado Salvador; além do mundo natural está o 
processo da administração eterna.

Quando assim for a atitude da alma, as aflições, que 
poderiam pesar tanto, tornam-se leves; e aqueles que se 
arrastam por longos e tediosos anos percebem que eles se 
tornaram um breve momento.  E sem exceção, tudo isto irá 
produzir aquela receptividade de caráter que conterá em 
seu bojo o que Paulo chamou de “eterno peso de glória.”

NÃO 
OLHAMOS 

PARA AS 
COISAS QUE 

SE VEEM, 
MAS PARA AS 

QUE NÃO SE 
VEEM...

(2 Coríntios 4.18)
Por F.B.Meyer
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DE CASA EM CASA

A MANIFESTAÇÃO DE DEUS NA SUA IGREJA

Em qualquer lugar e em todas as épocas, os filhos de 
Deus desejam ver a Sua manifestação, com poder e muita 
glória. Mas, se olharmos a Igreja nos primeiros anos, 
veremos que as formas dessa manifestação nem sempre 
coincidem com o que imaginamos. O poder, a glória do 
Senhor, sua bondade, sua sabedoria, sua graça enfim, 
seguem por caminhos nem sempre compreendidos pelo 
homem. Mas o resultado é excelente. Por isso, neste mês 
vamos continuar a olhar a igreja em Atos, para perceber 
as formas como Deus se manifesta na vida de Seu povo.

04 a 10/08 
A MANIFESTAÇÃO DE DEUS NA ESPERA E NA BUSCA 
(Atos 1.3-5; Atos 1.12-14; Atos 2.1-4)
O Senhor Jesus prometeu aos discípulos que enviaria o 
Espírito Santo, para nele serem batizados e cheios. Eles 
apenas deviam esperar (em oração) em Jerusalém. E, 
enquanto oravam, de repente, o Espírito foi derramado 
sobre todos. Assim é o Senhor: se manifesta enquanto 
buscamos sua presença em oração e aguardamos, com 
perseverança e confiança pela sua promessa. Examine 
seu coração e responda: estou buscando com fé e 
perseverança a presença do Senhor em minha vida?

11 a 17/08 
A MANIFESTAÇÃO DE DEUS NO MEIO DA PERSEGUIÇÃO 
(Atos 4.29-31)
Em meio à perseguição a igreja foi orar ao Senhor, não 
pedindo juízo sobre seus adversários, mas intrepidez 
para pregarem o evangelho. Assim, também de repente, 
o Senhor se manifestou, o lugar tremeu, todos eles 
ficaram novamente cheios do Espírito, e com ousadia 
continuaram a resgatar muitas vidas. Assim é o Senhor: 

se manifesta quando, diante da perseguição não olhamos 
para o inimigo, não andamos ansiosos, mas olhamos 
para Ele e oramos pedindo poder para viver e pregar a 
verdade do evangelho. Examine seu coração e responda: 
estou vivendo ansioso, ou me entregando ao cuidado do 
Senhor e buscando do seu poder no meio das lutas?

18 a 24/08 
A MANIFESTAÇÃO DE DEUS NA OBRA DA IGREJA 
(Atos 13.1-3)
Obedecendo a ordem de Jesus, a Igreja havia pregado 
em Jerusalém, Judéia e Samaria, mas ainda não havia 
chegado até os confins da terra. Os irmãos de Antioquia, 
contando com seus profetas e mestres, orando, jejuando 
e ouvindo o Espírito, separaram Barnabé e Saulo para 
essa obra. Assim é o Senhor: quando o servimos e 
oramos, ele também se manifesta, fala, direciona, chama 
e envia as pessoas para executarem a Sua obra. Examine 
seu coração e responda: estou disposto a ouvir o Senhor 
e me dedicar a ele e a sua obra?

25 a 31/08 
A MANIFESTAÇÃO DE DEUS NAS DECISÕES 
(Atos 15.2 e 30-32)
Neste capítulo vemos que o Senhor se manifestou e deu 
para os irmãos sabedoria para trazer paz entre os judeus 
e gentios. Assim é o Senhor: quando temos situações 
difíceis para resolver, se orarmos ao Senhor, por certo 
ele se manifestará e em tudo nos dará livramento, 
direção, paz. Examine seu coração e responda: Diante 
de decisões ou dúvidas, em que lugar eu busco direção? 
Na sabedoria humana, em minha experiência, ou na 
Palavra e no conselho dos irmãos? E quando recebo 
direção, me sujeito à Sua Palavra, que é o único lugar de 
segurança e paz?

Com o objetivo de facilitar o acesso a todo nosso 
material de ensino, bem como às informações gerais 
da congregação, neste mês de julho lançamos nosso 
novo site (www.igrejaemportoalegre.com.br).

A ideia é que o site funcione como um “portal 
estático”, onde praticamente todas as informações 
são coletadas de outros locais e concentradas da 

forma mais automática possível. Assim, buscamos 
desenvolver um site com visual limpo, objetivo, prático 
e simples, onde qualquer irmão consiga encontrar 
facilmente aquilo que procura.

Abaixo listamos um breve resumo do conteúdo 
que está disponível e como acessá-lo. Em breve mais 
facilidades serão acrescentadas.

Uma descrição de 
quem nós somos 
como discípulos 

de Jesus.

Agendas da 
congregação.

 Locais e horários 
dos encontros 

da igreja.

QUEM SOMOS AGENDA LOCALIZAÇÃO

VÍDEOS 
Link de acesso direto a 
nosso canal do YouTube.

Direciona para as 3 áreas 
onde concentramos nosso 

material de ensino, em 

áudio, vídeo e textos.

Links de acesso às 
nossas páginas no 

Facebook, Instagram 
e Tumblr

DE CASA EM CASA 
Textos e orientações 
semanais para a igreja 
compartilhar nas 
reuniões nas casas.

ÁUDIOS 
Ministrações de cultos 
semanais e retiros. Você 
pode baixar os arquivos 
para seu computador 
ou ouvir on-line, 
através de computador, 
tablet e smartphone. 
Foram disponibilizadas 
ministrações desde 2001 
das reuniões semanais 
da igreja e, em breve, 
incluiremos retiros 
e outros eventos.

ENSINO REDES SOCIAIS

Letras e cifras dos cânticos 
dados pelo Senhor aos 
irmãos que congregam 

conosco. No futuro 
poderemos incluir algum 

serviço de streaming 
para as músicas que 

normalmente cantamos.

Versão digital da 
publicação mensal 
que inclui ensinos, 

testemunhos e atividades 
da congregação. Há um 

destaque para a edição do 
mês em curso e um link 

para as edições anteriores.

Link para o site da livraria, 
onde você encontra 

literatura de qualidade para 
a edificação da Igreja.

MÚSICA CORPO VIVO LIVRARIA DA 
COMUNIDADE

NOVO SITE

Área de contato 
com nossa 
secretaria.

CONTATO
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ao dizer “Tenham bom ânimo, eu venci o mundo”. Para 
mim (antes) era óbvio que somente Deus encarnado 
poderia vencer o mundo. Mas Ele próprio se chamava de 
“Filho do Homem”, o que mostra que o Deus encarnado 
não lançou mão dos atributos que lhe eram próprios 
como Deus, nem o mínimo! Jesus venceu o mundo como 
homem! Por isso dizia: Animem-se! Está tudo bem! Vamos 
em frente!

NÃO: Era a resposta de Nosso Senhor para o pecado. 
Constantemente, sempre NÃO! Nunca sim, nem talvez. 
Qualquer coisa diferente do NÃO sequer foi cogitada por 
Ele. Afinal, sua natureza era e é santa!

não tinha como não lembrar esta passagem: “Tende em 
vós o mesmo sentimento...”, que na Bíblia Viva se lê assim: 
“A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos 
foi mostrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, 
não exigiu nem se apegou a seus direitos como Deus, mas 
esvaziou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte 
de cruz” (Filipenses 2.5-8).

O que Ele mesmo falou sobre isso? Em Mateus 17.17 
está escrito o que Jesus exclamou: “Ó geração incrédula 
e perversa! Até quando estarei convosco? Até quando vos 
sofrerei?”.

Parece que sofrer com a nossa incredulidade e com 
a nossa maldade teve um grande custo para Jesus. 
Sendo de uma natureza muito diferente da nossa, 
Ele sofria, seu coração bondoso se angustiava nessa 
convivência com homens maus; certamente Ele queria 
ver atitudes diferentes. Ele foi o “homem de dores” 
como profetizou Isaías.

Por fim, quero resumir as coisas que o Senhor me 
mostrou através de três palavras: NADA, NÃO e SIM.

NADA: Foi o que o nosso Messias reservou para Ele 
mesmo de tudo o que dispunha. Como está escrito, 
“esvaziou-se” completamente. O Deus Absoluto se 
tornou um homem! 

Depois de observar este assunto mais de perto 
comecei a entender o significado da expressão de Jesus 

E SIM: Era a resposta do Filho ao Pai, nunca não, nem 
talvez, mas sempre um pronto e alegre SIM!!

Prestar atenção nessas indicações que nos foram 
dadas pelo Senhor e pela Palavra, com certeza nos ajudará 
a termos a mesma atitude que Ele.

Eu mesmo tenho sido ajudado pela meditação nestas 
verdades. Por exemplo, pode ser muito útil em situações 
de tentação lembrar qual foi atitude de Jesus diante do 
pecado: sempre NÃO.

Comentário de Telmo Weber
Lendo este texto fui edificado e lembrei que Paulo 

corrobora isto fortemente em sua segunda carta aos 
coríntios (2 Coríntios 1.20):

"Porque todas as promessas de Deus têm nele o SIM; por 
isso, também por meio dele se diz o “amém” para glória de 
Deus, por meio de nós"

O esvaziar-nos de nós mesmos sempre demonstrará 
que o NADA de Jesus sempre é a atitude que nós mesmos 
devemos ter, que o NÃO de Jesus ao pecado deve ser 
nossa atitude diária e que o SIM Dele é o nosso SIM diário 
para o nosso Pai.

Alguns anos atrás, durante uma ceia, o Senhor me falou 
algo que gostaria de compartilhar. Após a distribuição do 
pão, Moyses orientou para que tivéssemos um tempo de 
meditação a respeito daquele momento. Então, enquanto 
eu segurava o pedaço de pão (ou a minha parte do corpo 
de Cristo), Nosso Senhor Jesus me fez uma pergunta, a 
qual ouvi nitidamente: “Tens ideia de quanto custou isso?”.

Fez a mesma pergunta, do mesmo jeito, por três vezes: 
“Tens ideia de quanto custou isso?”. O que veio depois 
deixou claro para mim que foi Ele mesmo quem fez a 
pergunta por três vezes.

Enquanto eu olhava para o pedaço de pão em minha 
mão, fui considerando:  quantas pessoas, quantos 
irmãos mundo afora e, talvez naquele mesmo momento 
fazendo a ceia tal como nós, desfrutavam do poder, da 
libertação, da graça proporcionada pelo Senhor por 
meio de seu sacrifício.

O segundo pensamento que tive foi sobre aquilo 
que Jesus vivenciou naquela Cruz: o sacrifício cruento 
e dolorido. Depois disso, e talvez o mais importante, o 
Espírito Santo gentilmente me fez perceber que Nosso 
Senhor não somente morreu por nós, mas (fosse isso 
pouca coisa) Ele viveu por nós! Todos os dias de sua vida, 
todos os dias de sua peregrinação entre os homens foram 
por nossa causa!

Toda a sua vida aqui na terra foi por nossa causa! 
Foi por nós!

Vejam, a cruz foi um sacrifício terrível e lhe causou 
muita dor e angústia, mas durou um dia! Ao passo que, 
durante seus trinta e três anos de existência terrestre, 
sacrificou sua glória, esvaziando-se e não lançando mão 
dos seus atributos divinos (falo com temor, pois é um 
assunto muito santo este).

Essa meditação durou dias e dura até hoje, por isso 

TENS 
IDEIA DE 
QUANTO 
CUSTOU?
Por Gilson Matos



LOCAIS E 
HORÁRIOS 
DOS ENCONTROS 
DA CONGREGAÇÃO

Canoas 
Gilberto Daniel (3032-1997), 
Roberto Moreira (3922-1708) 
e Leandro Betim Ribeiro 
(99725-5766)

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)

(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

Baixe o aplicativo 
Praticantes 
e acompanhe as 
informações 
e pedidos de 
oração dos irmãos 
diretamente quando 
são compartilhados!
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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 
Av. Saul Nonnenmacher, 152 - Campo Novo - 2º e 4º domingos do mês às 9h30. 
Secretaria: (51) 3398-3285

BATISMO - Dia 31/8, às 15h na Chácara.

CEIA DO SENHOR - Dia 1/9, às 18h no CAMAR.

ENCONTRO DE EDIFICAÇÃO 
Dias 24 e 25 de agosto na Aliança. Inscreva-se com 
Adriana pelos telefones 3398-3285 ou 99909-4161.

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.

Conheça e divulgue nossa livraria virtual: 
www.livrariadacomunidade.com.br

Nossa página está renovada - acompanha lá: 
www.igrejaemportoalegre.com.br

Nesses dias, Deus tem soprado um novo tempo 
sobre a cidade de Porto Alegre!

Percebemos que a igreja vem se unindo mais e o 
resultado é que as suas obras têm se manifestado ao 
mundo com maior intensidade. Foi o que aconteceu 
no dia 6 de julho. Em uma das manhãs mais frias 
dos últimos anos, a igreja participou de um projeto 
de acolhimento de moradores de rua no ginásio do 
Gigantinho. 

O projeto, em si, já teve a marca de unir os dois 
clubes de futebol da cidade, uma evidente resposta 
desse clamor e comprometimento do corpo de Cristo 
em serem um.

O ginásio se preparou para receber trezentos 
moradores de rua, ocasião em que grande parte 
deles participou da refeição noturna, e cento e vinte 
moradores ficaram para dormir. Foi uma grande ação 
orquestrada pelo Espírito Santo, pois o porto-alegrense 
foi generoso em dar (sobrou muita comida), mas a 
responsabilidade de distribuir o alimento fora confiada à 
igreja. Irmãos de vários grupos, todos unidos, servindo 
com alegria e amor, puderam fazer o que Jesus fez e faz, 
oferecer pães na terra, e o Pão do céu.

Como resultado, aquelas pessoas foram tocadas, 
ministradas e amadas. Algumas foram conduzidas para 
casas de recuperação e casas de acolhimento. Por todo 
lado ouve-se a frase de que este é apenas o começo 
daquilo que Deus fará em nossa cidade e estado nos 
dias a seguir. Que assim seja, em nome de Jesus!

ESPÍRITO 
SANTO, 
UNIDADE 
E OBRAS
Por Samir Machado



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.

 

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

Louise Spencer
Advogada

louise.spencer@hotmail.com
(51) 99821 ∙ 6123

OAB/RS 91.051

Civil   �   Consumidor   •   Família & Sucessões

Av. Sen. Tarso Dutra, 605 - Sala 1506
 Petrópolis, Porto Alegre

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) 99818-2512

MANUTENÇÃO, REFORMAS E 
SERVIÇOS DOMÉSTICOS.

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

hidráulicas.


