
Lendo o livro de Êxodo, vemos a insistência de Moisés 
de livrar o povo de Israel da escravidão no Egito. Repetia 
a faraó o clamor de deixar o povo de Deus servir o seu 
Deus e trazer-lhe sacrifícios.

Josué, que andava com Moisés, acompanhou todo o 
esforço de Moisés até finalmente o Senhor vencer a 
resistência do Império Egípcio.

Isso foi o começo de uma longa jornada com inúmeros 
obstáculos através de 40 anos de deserto até 
chegarem ao lugar de descanso, uma terra que mana 
leite e mel – Canaã.

Mas ela também precisava ser dominada derrubando 
muralhas, vencendo gigantes e todos os inimigos de 
Deus para enfim ter paz.

As heranças foram distribuídas e a terra usufruída. 
Moisés não entrou nessa terra, mas Josué, que 
esperou os 40 anos, não esqueceu a razão de tudo: 
servir ao Senhor. E fez esta declaração que decidiu a sua 
geração: “Eu e a minha casa serviremos ao Senhor”.

EU E A MINHA CASA 
SERVIREMOS AO 
SENHOR
Josué 24.15

Por Otocar Wondracek
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DE CASA EM CASA
01 A 07/09 - Neste mês de setembro veremos a presença do 
Senhor na família e o que o Espírito Santo tem a nos ensinar a 
partir de alguns exemplos bíblicos.

A FAMÍLIA DO CENTURIÃO CORNÉLIO - UM HOMEM QUE 
TEMIA A DEUS - Atos 10.1-2 e 44-47.
Cornélio era um centurião romano temente a Deus, que dava 
esmolas ao povo e orava constantemente. Em resposta a 
isso, o Senhor envia Pedro até sua casa para lhes pregar o 
evangelho. Ele e sua família creem, são batizados nas águas 
e no Espírito Santo e se tornam os primeiros gentios a se 
converterem ao Senhor.  Duas coisas aprendemos aqui e 
devemos avaliar em nossa vida:
PRIMEIRO: se temos sido como Cornélio, tementes a Deus, a 
ponto de trazer Sua presença para nossa casa.  
SEGUNDO: se temos sido sensíveis à voz do Senhor para 
encontrar famílias que estão prontas para O receberem em 
suas vidas. Precisamos ser testemunhas do Senhor nestas 
“casas de paz”.

08 A 14/09 
A FAMÍLIA DE MARIA, MÃE DE JOÃO MARCOS - UMA 
CASA DE ORAÇÃO - Atos 12.12-16
A igreja estava sendo perseguida por Herodes. Ele mandou 
matar Tiago e prender Pedro. No entanto, havia oração 
incessante por parte da igreja. Solto milagrosamente da 
prisão, Pedro foi até à casa de Maria, mãe de João Marcos, 
onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Eles 
ficaram maravilhados ao verem como Deus atendeu suas 
orações e é soberano sobre todas as situações. 
Enquanto oramos juntos como igreja, Deus traz sua 
presença entre nós e podemos aguardar com expectativa 
seus milagres. 
Nossa casa tem sido esse lugar de oração e intercessão? 
Ou ainda estamos enfrentando as lutas desta vida com 
nossas próprias forças?

15 A 21/09 
A FAMÍLIA DE TIMÓTEO – EXEMPLO DE UMA FÉ SIMPLES E 
EFICAZ - Atos 16.1-3; 1Timóteo 1.1-5; 2Timóteo 1.1-5.
Em Atos encontramos um jovem chamado Timóteo que, 
desde a sua infância, tinha sua avó e mãe convertidas ao 
Senhor.  Nele habitava a fé viva e verdadeira que ele recebeu 
como herança de sua família: obras que confirmam as 
declarações de fé.  Foi assim que ele cooperou com Paulo e 
Barnabé na obra e pastoreou a igreja de Éfeso.
Se vivermos em nossa casa esta mesma fé sem fingimento, 

que traz a presença de Deus no lar, veremos o fruto disso em 
nossos filhos. Vamos deixar que o Espírito Santo frutifique em 
nós, cada vez mais, essa fé pura e poderosa.

22 A 28 /09 
A FAMÍLIA DO CARCEREIRO DE FILIPOS - CRER NO 
SENHOR E EM SUA PALAVRA -Atos 16.27-32.
O Senhor encaminhou Paulo e Silas para pregarem a palavra 
na Europa, começando por Filipos, mas eles foram presos. 
Enquanto oravam e cantavam louvores, sobreveio um 
terremoto que sacudiu a prisão e soltou as cadeias de todos 
os presos. O carcereiro, vendo tudo aquilo e temendo por 
sua vida, disse: “Senhores, que devo fazer para ser salvo?”. 
Eles responderam: “Creia no Senhor Jesus e serão salvos, 
você e toda a sua casa.” Naquela mesma noite, ele e sua 
família foram batizados. 
Se crermos no Senhor e em sua Palavra, há uma promessa 
de salvação para nossa casa. Ainda que cada um de nossos 
familiares tenha que tomar, por si só, a decisão de seguir ao 
Senhor, nossa atitude de fé, crendo e praticando a Palavra, será 
decisiva para que seus corações sejam conquistados. 
Deixemos o Espírito Santo falar em nossos corações se temos 
vivido de acordo com Sua Palavra mesmo que, a princípio, isso 
contrarie os pensamentos de nossos familiares, crendo que a 
promessa de Deus está colocada sobre a vida daquele que crê.

29/09 A 05/10 
A FAMÍLIA DE SIMÃO O CIRENEU - A HERANÇA QUE 
DEIXAMOS ÀS FUTURAS GERAÇÕES - Marcos 15.21 e 
Romanos 16.13.
Escritos dos primeiros séculos afirmam que o Rufo citado por 
Marcos como filho de Simão Cireneu é o mesmo Rufo saudado 
por Paulo na carta aos romanos. Assumindo isso como 
verdadeiro, podemos pensar na história de Simão, que teve um 
encontro marcante com Jesus no momento da crucificação.
Tornou-se discípulo e testemunha ocular da morte e 
ressurreição de Cristo e ordenou sua casa de tal forma que um 
dos filhos era notável na igreja de Roma. 
Um encontro marcante com Cristo e uma intensa vida de 
discípulo produzem uma herança mais valiosa do que qualquer 
bem material que possamos deixar a nossos filhos. Paulo, um 
antigo inimigo da igreja, também foi acolhido pela família de 
Rufo e essa atitude contribuiu para o progresso do evangelho 
em todo o mundo. 
Vamos clamar ao Senhor para que nossa declaração de fé seja 
sempre acompanhada de uma vida de compromisso com Ele, 
a tal ponto que fique uma marca para as gerações futuras.

“Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por dois 
dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava 
sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados 
e não se punham em marcha; mas, quando a nuvem se 
erguia, eles partiam. Segundo o mandado do Senhor 
acampavam e, segundo o mandado do Senhor, se 
punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com 
o Senhor, segundo a ordem do Senhor por meio de 
Moisés” (Nm 9.22-23).

Às vezes o Senhor nos leva ao deserto “apenas” para 
nos ensinar a ouvir a sua voz. Saímos de um ponto onde 
estávamos felizes, pois o nosso Pai estava conosco e 
tudo estava sob controle. 

Chegando ao deserto, começamos a ver as grandes 
dunas, sentimos o sol escaldante e nos perguntamos de 
onde tiraremos água? Onde acharemos comida através 
da caça se até os animais se escondem? 

Nesse momento você começa a perceber quão 
incapaz é de enfrentar aquela situação. Para onde quer 
que ande, cada vez que se passa por uma duna, parece 
acabar encontrando outra ainda maior,  a ponto de 
querer desistir, estando com fome e sede,  indagando 
onde seu Pai estaria naquele deserto. 

Ao ajoelhar-se na areia, você ouve um sussurro: 
“Nunca te deixei, meu filho”. Só então você percebe 
que uma sombra o cobre, mas não de uma árvore, e sim 
do seu Pastor, que nunca deixa uma ovelha para trás. 
Quando você pergunta o que aconteceu, Ele te diz: “No 
momento em que os seus próprios questionamentos se 
tornaram mais audíveis que minha voz, imediatamente 
seus olhos começaram a não ver, seus ouvidos 
começaram a não ouvir e sua mão começou a se soltar 
da minha. Mas nunca vou soltar a sua, nem parar de falar 
com você e de te proteger do sol”.

Ele te diz que o seu alimento é mais que suficiente, é 
eterno. O pão que te oferece é a sua vontade e a água é 
o seu Espírito. Para se alimentar, basta pegá-los de suas 
mãos, pois Ele te supre na medida que podes suportar, 
até estares forte suficiente para o que é realmente 

sólido. Ao começar a comer você o olha e vê um sorriso 
em seu rosto e uma lágrima escorrendo. Então sabe que 
tudo dará certo! Continue andando, sabendo agora o 
caminho a prosseguir. 

No meio do caminho acontece algo inesperado, 
vem a tempestade de areia. Mas agora você sabe que o 
seu Protetor está junto, você segura forte em sua mão 
e quando já não consegue mais caminhar em meio à 
turbulência, o Senhor te pega no colo e espera o vento 
passar. Assim você entende a paternidade, aprende que 
nada será forte suficiente para quebrar esta ligação que 
desde o início houve no coração do Pai.

Ele te coloca no chão e diz que estamos perto, 
faltam só mais alguns passos. Você confia nele, sabe 
que nunca mentiria para você. Mas ainda pergunta 
“onde chegaremos?”. A resposta é: “você verá quando 
chegarmos”. Assim, se dá conta que por mais que esteja 
vendo o Pastor, só Ele sabe aonde te levar, o melhor 
lugar para ti. Mas nunca deixe de ter fé e esperança nele 
e no que há por vir com Ele.

Então acontece o esperado, Ele diz que chegamos, 
mas você só enxerga a areia, então o olha sem entender. 
Ele te olha com olhos de amor, te dá uma porção 
maior de alimento e toca em teus olhos. Abrindo-os, 
percebe que está em um lugar paradisíaco. Agora pode 
descansar! Você o abraça e corre para descansar na 
grama. Ele vai com você, deita contigo e fala: “para 
crescer haverá outras caminhadas assim, mas não 
desista de mim, Eu nunca desistirei de ti, pois te amo 
com amor incondicional e te quero comigo em um lugar 
ainda melhor do que possas imaginar. Te quero ao meu 
lado na eternidade, meu filho”!

“Pois tu, ó Deus, nos provaste; tu nos refinaste como 
se faz com a prata.  Tu nos deixaste cair na armadilha; 
puseste uma pesada carga nas nossas costas; fizeste 
com que os nossos inimigos cavalgassem sobre 
a nossa cabeça; passamos pelo fogo e pela água; 
porém , afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso” 
(Salmos 66.10-12).

CAMINHANDO 
COM O SENHOR

Valmir &NadineAgosto 2019

Casamento

Por Lúcia Verney
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a vida toda acampados neste platô. Mas o salmista nos 
diz que tem mais.

 
A UNÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

O Reino de Deus não é natural, mas sobrenatural.  
O Espírito Santo veio para tornar real e experimental o 
mundo sobrenatural de Deus (1 Co 4.19,20; At 1.8).

A nossa fé não pode se apoiar apenas em palavras, 
ainda que verdadeiras (a letra mata), mas precisa ser 
fortalecida pela revelação e cumprimento destas 
mesmas palavras em nossas vidas (o Espírito vivifica). Do 
contrário, a nossa fé será teórica e quando precisarmos 
crer no impossível descobriremos que somos homens 
de “pequena fé”, “tendo forma de piedade, negando-lhe, 
entretanto, o poder” (Mt 8.26; 2 Tm 3.5).

Além do mais, temos uma responsabilidade para 
com os homens de demonstrar o amor de Jesus e 
não apenas de falar dele para que “a fé não se apoie em 
sabedoria humana, e sim no poder de Deus” (1 Co 2.4,5).

Por fim, Paulo nos exorta a buscar “com determinação 
(diokete, no grego) o amor e desejai fervorosamente 
(zeloute, no grego) os dons espirituais, mas principalmente 
que profetizeis” (1 Co 14.1). É o mesmo convite do 
Salmista para ir mais fundo no Senhor.

Mas ainda tem mais uma dimensão.

A PRESENÇA MANIFESTA DE DEUS
Nesta dimensão, a intimidade com o Senhor é a 

tônica. A linguagem é toda do coração. O Evangelho de 
João e o Cântico dos Cânticos são os livros que melhor 
desenvolvem este tema.

Jesus orou: “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.” (Jo 17.26). Veja que 
não se trata de conhecimento teológico, serviço ou 
manifestação de poder, mas de intimidade, de ouvir a 
Sua voz e sentir a Sua presença.

Em Cantares, o sábio expressa esta dimensão: 
“Beija-me com os beijos de tua boca (pois amo a tua 
palavra); porque melhor é o teu amor do que o vinho 
(nada neste mundo se compara a ti). Suave é o aroma dos 
teus perfumes (sim, a tua unção é doce), como perfume 
derramado é o teu nome (por isto a tua presença me 
fascina)” (Ct 1.2,3 interlinear).

Esta é a dimensão que envolve todo o nosso ser. 
Isaías 26.9 fala do espírito dentro de nós procurando 
diligentemente pelo Senhor; o Salmo 42.1,2 fala da 
nossa alma suspirando, sedenta por Deus como a corça 
pelas correntes das águas; o Salmo 63.1 nos diz que é 
possível até o nosso corpo almejá-lo como uma terra 
árida, exausta e sem água.

Os benefícios desta dimensão incluem: 
a) consciência da Sua presença (Sl 16.8); 
b) consciência do Seu amor (Sl 26.3); 
c) alegria do Senhor (Sl 21.6); 
d) contentamento (Sl 16.11). 

CONCLUSÃO
Há dimensões cada vez mais profundas em Deus. O 

convite do Espírito Santo é que não nos contentemos 
em apenas molhar os pés, mas mergulhar nas 
profundezas do rio da vida que corre do trono de Deus.

A DIFERENÇA ENTRE PROSA E POESIA BÍBLICA
A Bíblia contém dois gêneros literários distintos: a 

prosa e a poesia. 
A prosa é a forma natural de comunicação entre 

seres humanos, construída em discurso direto e livre. Já 
a poesia é a expressão de emoções e sentimentos em 
um texto trabalhado esteticamente. Consiste em ritmo 
e harmonia para manifestação de beleza.

Nas Escrituras, a prosa nos revela os pensamentos 
de Deus; a poesia expressa os Seus sentimentos. A 
finalidade para a qual lemos um, e para a qual lemos o 
outro, é diferente. No primeiro buscamos instrução; no 
segundo inspiração. A epístola aos Romanos é um bom 
exemplo de prosa bíblica e os Salmos de poesia bíblica. 

Uma característica peculiar dos poemas bíblicos 
é a forma concentrada com que são construídos. Em 
poucas linhas, tesouros espirituais são comprimidos, 
convidando-nos a desempacotá-los através de uma 
reflexão em espírito de oração.

O Salmo 105.4 é um exemplo de poesia bíblica. 
“Buscai o Senhor e o seu poder; buscai continuamente 
a sua face” (Interlinear). 
Neste Salmo o convite é para buscar o Senhor. 

Aliás, toda poesia bíblica tem como finalidade nos 
inspirar a buscar maior intimidade com Deus – é o 
anseio do coração do Pai e a paixão do coração do Noivo 
expressos em forma poética.

Percebemos, aqui, que há três dimensões diferentes 
de relacionamento com Deus. São níveis de realidade 
cada vez mais profundos com Ele. É como entrar num 
rio. Podemos apenas molhar os pés ou mergulhar em 
águas profundas.

O salmista as descreve assim:
1. “Buscai o Senhor” Aqui o Senhor é destacado e 
nos fala da nossa devoção a Ele;
2. “Buscai o seu poder” Aqui o Seu o poder é 
destacado e nos fala da unção do Espírito Santo;
3. “Buscai a sua face” Sua face é destacada e nos fala 
da Sua presença manifesta.

NOSSA DEVOÇÃO A ELE
A vida cristã inicia com a nossa justificação 

(perdoados e reconciliados com Deus). É a porta 
estreita (Rm 10.13). Mas tem o caminho estreito 
por onde devemos prosseguir, que inclui: santidade, 
comunhão, serviço e evangelização (Hb 12.14; Mt 6.6; 1 
Pe 4.10; Rm 10.14).

A maioria de nós está nesta primeira dimensão do 
Reino. É um lugar maravilhoso, por isto muitos passarão 

AS TRÊS 
DIMENSÕES 
DO REINO
Por Wilson Castro



A partir dos próximos meses, a congregação 
participará novamente da oportunidade de servir no 
hospital Santa Casa de Misericórdia.

O serviço consiste em ministrar com as crianças 
que estão internadas no hospital das crianças Santo 
Antônio, e, além disso, ministrar às mães na casa 
“Madre Ana”, uma casa de hospedagens para os pais e 
familiares que vêm de fora de Porto Alegre e precisam 
de acolhimento enquanto seus filhos estão internados.

O trabalho necessitará de cooperadores para 
orar, proclamar o evangelho, além de servir lanches e 
materiais evangelísticos. Os interessados podem entrar 
em contato com Cláudia Farofa, no fone 99908-8307.

APROVEITEM AS 
OPORTUNIDADES

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!

Batizados em agosto
Luis Carlos Maia  
(Iran Cruger)
Nadine Souza Godoi 
(Shaiene Pippi)

Valmir Cruz d Silva 
(Alam Pippi)
Rodrigo Poganski 
(Roberto Poganski)

Artur Rajab 
(Osama Rajab)

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 5/10, às 15h na Chácara.

CEIA DO SENHOR - Dia 6/10, às 18h no CAMAR.

RETIRO NACIONAL DE PASTORES E LÍDERES - Nos 
dias 11 a 14 mais uma vez vamos receber mais de 160 
irmãos de diversas cidades do país para este encontro. 
Ajude-nos a exercer a hospitalidade e recebê-los como 
receberíamos Jesus. Se puder emprestar roupa de 
cama e cobertas, se puder hospedar alguém em sua 
casa por alguns dias ou se puder fazer o transporte do/
para o aeroporto, por favor entre em contato com os 
diáconos ou com Adriana pelo telefone 3398-3285.

RETIRO DE JOVENS (+18 anos) - dias 19 a 22 de 
setembro. Inscrições até o dia 8/9. Informe-se pelo 
e-mail retirojovenspoa@gmail.com.

RETIRO DE CRIANÇAS (8 e 9 anos) – Dias 12 e 13 de 
outubro, em nossa Chácara. Inscrições após os cultos 
com a equipe das crianças.

MARCHA PARA JESUS - Dia 19/10 vamos juntos 
caminhar e abençoar nossa cidade! Concentração às 
13h no Largo Glênio Peres. Agende e participe!

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: @jovens.poa

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 Ingrid Hort. Domingos, às 18h30.

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

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



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.

ESPAÇO 
RESERVADO 
PARA VOCÊ 
ANUNCIAR!


