
Em 1994 anunciei à minha esposa uma ideia maluca: 
Começar uma igreja em nossa casa! – Em síntese, eu 

tinha três objetivos em mente.

Primeiro, queria que todos nós cantássemos diretamente 
para Deus. E digo “cantar” mesmo. Não estava falando 

de se deixar embalar por uma cantoria rotineira. Você já 
integrou um grupo que canta diretamente para Deus, 
de coração? Já cantou com reverência e entusiasmo? 
Cantou como se Deus estivesse mesmo ouvindo sua 

voz? É uma experiência poderosa!

Segundo, eu desejava que todos nós realmente 
ouvíssemos a Palavra de Deus. Não seríamos aquele tipo 

de gente que se reúne para escutar tolices em forma 
de autoajuda, nem deixaríamos metade da Bíblia de 

lado... até mesmo as passagens que contradizem nossa 
lógica e nossos anseios. Eu queria que a exposição da 

verdade divina fosse vigorosa e que a levássemos a sério. 
Verdadeiramente nos dispusemos a ouvir tudo o que a 

Palavra de Deus estava nos dizendo.

 E por fi m, eu almejava que todos nós vivêssemos em 
santidade. Já tinha visto muitas igrejas abarrotadas de 

cristãos que pareciam não ter nenhum interesse em 
fazer o que a Bíblia diz. Não conseguia me conformar com 

a trágica ironia disso tudo. Aquela gente retornava toda 
semana para ouvir sobre um livro que lhes ordena: “Não 

se limitem, porém, a ouvir a palavra; ponham-na em prática” 
(Tg 1.22), mas, ao que tudo indicava, aquilo não gerava 

efeitos. Eu imaginava nossa igreja como um grupo no qual 
as pessoas se incentivassem mutuamente à ação.

Do livro de Francis Chan: Cartas à Igreja (pág. 11)
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“... para a edifi cação do corpo de Cristo.” - Efésios 4.12 2

DE CASA EM CASA

6 a 12/10
VIVENDO COMO FILHO DE DEUS - João 14.23-27
Pela graça fomos feitos fi lhos de Deus porque cremos 
Nele. Morremos e nascemos de novo porque o amor 
do Pai nos conquistou. Agora Ele nos chama a uma 
nova experiência diária: vivermos como fi lhos amados, 
que também amam ao Deus que nos acolheu. Caso 
tenhamos nos esquecido o que signifi ca vivermos 
como fi lhos de Deus, vamos meditar no texto de João 
14 e exortar-nos mutuamente a andar sempre nesta 
privilegiada posição.

Aproveite o tempo de reunião da igreja na casa para 
orar pelo seu irmão ou irmã e ajudem-se mutuamente 
durante a semana (em oração e incentivo) neste 
propósito de se enxergar e agir como verdadeiro
fi lho de Deus.

13 a 19/10
VIVENDO EM ADORAÇÃO - João 4.21-24
Jesus afi rma à mulher samaritana que “o Pai” será 
adorado, ou seja, Seus fi lhos o adorarão, e acrescenta 
como esta adoração deve ser: “em espírito e em 
verdade”. Conhecer o Pai, confi ar Nele, se dobrar 
diante Dele, ter uma vida na luz assim como Ele está 
na luz - tudo isto faz parte da vida de adoração que Ele 
procura em nós. 

Compartilhe e ore com seus irmãos sobre o que o 
Espírito Santo está lhe falando. Lembre-se que adorar 
está muito mais ligado a “ser” do que a “fazer”. E, então, 
viva todos os dias como um verdadeiro adorador.

20 a 26/10
VIVENDO PELA FÉ - 2 Timóteo 1.6-7, 12-14
As lutas neste mundo podem nos fazer desanimar, 
andar com medo, tristeza, e até mesmo nos levar a uma 
vida de incredulidade. Estes sentimentos e atitudes são 
opostos à nova vida que temos em Cristo, pois o Espírito 
Santo nos enche de poder, de amor e de moderação 
(no sentido de  equilíbrio, domínio próprio). É nesse 
enchimento que vamos continuar fi rmes em Cristo 
usufruindo de sua vida eterna.

Animem-se, orem e ministrem uns aos outros para que, 
caso alguém se encontre desanimado, seja restaurado e 
viva em plena fé.

27/10 a 02/11
VIVENDO EM SANTIDADE - 1 João 1.5 

É comum associarmos “santidade” a uma vida sem 
pecado. E, de fato, não é próprio do fi lho de Deus viver 
na prática do pecado. Porém, o texto de 1 João vai mais 
além e fala de “andar na luz”, que também inclui um viver 
sem falsidade, com intenções e planos sempre muito 
claros e verdadeiros. Deus conhece o íntimo de nosso 
ser e requer de nós que vivamos na luz. E isto é coerente 
com tudo o que vimos neste mês: um fi lho que O adora 
em verdade, que vive pela fé Nele, que não se desvia 
do Seu evangelho. Se algo em nossa vida não está na 
plena luz de Deus, esta é a hora de, humildemente, 
acertarmos nossa caminhada com Ele. 

Converse com seus irmãos sobre suas difi culdades, 
confesse-as, arrependa-se e abandone-as. Viva na luz 
com eles, que são corpo de Cristo, assim como você 
vive na presença do Senhor.
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“Por esta razão, importa que nos apeguemos, com 
mais firmeza, às verdades ouvidas, para que delas jamais 
nos desviemos” (Hebreus 2.1). Com este propósito, vários 
irmãos de diversas localidades se reuniram no Retiro 
de Jovens de Setembro de 2019 orando e clamando na 
presença de Deus. Esse tempo precioso e planejado pelo 
Senhor na Chácara Figueira Frutífera foi um marco na vida 
dos retirantes, que foram reanimados e encorajados pelo 
Espírito a viver conforme a semelhança de Jesus. 

Na noite de quinta-feira todos os irmãos já estavam 
cheios do Espírito Santo, derramando-se diante do Senhor 
e clamando arrependidos pela manifestação de Sua 
presença. Isso demonstrou que os jovens não estavam 
mais esperando pelo retiro para se encherem do Senhor, 
mas estavam agindo como Jesus, que foi ao deserto já 
cheio do Espírito (Lucas 4.1). Da mesma maneira que Ele 
saiu do deserto, assim também os jovens voltaram às suas 
casas: no poder do Espírito (Lucas 4.14).

As palavras que foram ministradas trouxeram 
ensino e edificação para o Corpo de Cristo que lá estava 
presente. Sexta-feira pela manhã nosso querido Nilson 
Ferreira pregou sobre nossa filiação em Deus Pai e sobre 
a necessidade da Palavra estar viva em nós para que o 
Espírito Santo possa, por meio dela, lavar e regenerar 
nossa mente segundo a mente de Cristo. À noite, Nícolas 
Wondracek ministrou a respeito da adoração, nos 
lembrando que não se trata de um estilo de música, mas 
sim de um estilo de vida dos filhos de Deus, adoradores 
que louvam e engrandecem ao Senhor por quem Ele é, 

independentemente das circunstâncias. 

No sábado, Filipe Merker nos trouxe uma exortação à 
vida por fé, denunciando qualquer forma de desânimo e 
encorajando-nos a crer na bondade e benignidade de Deus 
para conosco. Na sequência, Eduardo Arakaki trouxe uma 
palavra sobre santidade, que é fruto da intimidade com o 
Senhor, não de proibições e leis, mas de amor, separação 
do mundo e consagração ao Senhor. Na noite de sábado 
ainda, Jan Gottfridsson falou sobre uma vida cheia do 
Espírito Santo, não apenas apresentando a teoria sobre o 
assunto, mas também a prática do exercício dos dons do 
Espírito e a intimidade com Ele no dia a dia, levando a um 
completo derramar e manifestar da presença poderosa do 
nosso Consolador naquela noite. 

Por fim, domingo de manhã, Isaac Becker, de São Borja, 
ensinou-nos sobre a vida do Corpo de Cristo, concluindo 
com o mandamento de Jesus em João 15.12: “que vos 
ameis uns aos outros, assim como eu vos amei” e a oração 
dele por nós em João 17.21: “a fim de que todos sejam um”.

Assim o Senhor operou e se manifestou em nosso 
meio revelando seu cuidado de Pai para conosco. Nós, 
jovens da Comunidade de Porto Alegre, também somos 
gratos à liderança por todo seu cuidado e empenho para 
com a nossa geração e por seu zelo e apego às verdades 
que ouvimos durante esses dias de retiro. Que cada jovem 
presente nesse retiro jamais se desvie dessas verdades 
ouvidas, guarde firme a confissão da esperança que temos 
em Deus e clame: “Maranata, ora vem, Senhor Jesus” até o 
dia de Sua volta!

RETIRO 
DE JOVENS 
SET/2019 Por Bruno Nilson



Homem é para sempre. Uma nova espécie nunca vista 
antes, nem em todo o Velho Testamento.

Alguns dizem que gostariam de ter vivido no tempo 
de Moisés, homem poderoso; mas nós hoje somos mais. 
Porque o Espírito Santo vinha sobre ele, mas não habitava 
nele. Em nós o Espírito Santo vem habitar para sempre.

Você quer viver como Novo Homem? Tudo começa 
em como você vê as pessoas ao seu redor.

Se olhar somente as coisas que se veem 
naturalmente, só coisas exteriores, ficará 
decepcionado.

Deus nos faz olhar para dentro. Quando o Espírito 
Santo entra em nós ele nos capacita a sermos à 
semelhança de Cristo. Os judeus o olhavam segundo o 
homem natural e se decepcionaram com ele. Isto vemos 
quando na sua terra pregava o reino de Deus curando 
pessoas. Todos se admiravam, mas vendo-o como 
homem, diziam: “Não é este o filho do carpinteiro? E se 
escandalizavam por causa dele” (Mateus 13.55,57).

Perguntavam: “Como um homem desses pode 
ser usado por Deus?”. Assim rejeitaram a Jesus, o 
homem perfeito e sem pecado. Não creram dele e o 
desprezaram.

No nosso meio não são os mais novos que desanimam, 
mas os mais velhos, porque pelo convívio conhecem os 
defeitos uns dos outros. Se movem de um lugar para outro 

Jesus disse um dia a seus discípulos: “Tenho ainda 
muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar 
agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os 
guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, 
mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas 
que estão para acontecer” (João 16.12-13).

Ele queria dizer coisas importantes, mas por que não 
podia dizer aos discípulos naquele momento?

Porque o Espírito Santo ainda não havia vindo.
O que Jesus queria ensinar a seus discípulos?
Era sobre a nova criatura, a nova criação. A nova 

criatura é Cristo e o seu Corpo. Cristo e o seu Corpo são 
chamados de Novo Homem. Como ser nova criatura? É 
eu estar em Cristo e Cristo estar em mim.

Temos que aprender como viver neste Novo 
Homem. 2 Coríntios 5.16-17 diz: “Assim que nós, daqui 
por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne; e se 
antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não 
o conhecemos deste modo. E, assim, se alguém está em 
Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já passaram; eis 
que se fizeram novas.”

Quem está em Cristo é uma nova criatura. Para a 
palavra “nova” em grego existem duas palavras: neos e 
kainós. Neste texto é kainós. Neos são as novidades, as 
notícias, “news”; amanhã não serão mais novas. Kainós 
significa algo sempre novo. Quando Deus faz o Novo 

A NOVA CRIAÇÃO
Por Eddy Leo



olhando o exterior das novas situações. Porque olhamos 
segundo a carne. Precisamos mudar nosso olhar. É o que 
diz: é nova criatura quem está em Cristo!

Deus nos salvou nos colocando em Cristo (1 
Coríntios 1.30). Morremos com Ele e ressuscitamos 
com Ele, nos assentando nas regiões celestiais com 
Jesus. Em Cristo somos santos e justos porque o Pai 
olha para Cristo, a nova criatura. 

No Velho Testamento quem olhasse para a lei como 
espelho veria um pecador e um homem condenado. 
O salário do pecado é a morte porque se comparavam 
com a santidade de Deus. 

Agora em Cristo, “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” (2 Coríntios 3.18).

Não é por nossa força que conseguimos ser como 
Cristo, mas é olhando para o espelho – a Palavra – pelo 
Espírito, de glória em glória.

Em Tiago 1.22 diz que muitos olham para o espelho, 
mas não permanecem diante dele. Estes não podem 
cumprir a promessa de Deus. Você precisa continuar 
olhando para saber quem você é em Cristo. Todos os 
dias olhando para ser transformado. 

“E vocês que, no passado, eram estranhos e inimigos 
no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, 

porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante 
a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, 
inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem 
firmes, não se deixando afastar da esperança do 
evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda 
criatura debaixo do céu...” (Colossenses 1.21-23).

O velho homem já morreu e em Cristo é assim que 
Deus nos vê. O amor do Pai que está em Jesus agora 
também está em nós (João 17.23). Não é um amor 
baseado em obras, mas em Cristo. Se falharmos, o seu 
amor não muda.

Se entendermos o que é estar em Cristo, andaremos 
em intimidade com Deus. Precisamos mudar nossa visão.

A outra dimensão deste Novo Homem é Cristo em 
mim. Gálatas 2.20: “Fui crucificado em Cristo”. Eu não 
vivo mais, eu vivo pela fé do Filho de Deus. O original não 
diz no Filho de Deus. A fé de Cristo operando em mim.

Por isso posso também fazer as obras de Cristo. 
Não é a minha fé. E Marcos 11.22, quando os discípulos 
viram a figueira seca, que fora amaldiçoada por Jesus, 
receberam a seguinte palavra de Jesus: “tende fé de 
Deus”. Um grão de fé de Deus pode mover montes. 
Com a fé de Deus podemos ordenar a cura, ordenar a 
expulsão de demônios, ordenar a tempestade parar. 
Este é o poder, o de Cristo estar em nós. Viva no poder 
do Novo Homem!



O sol já estava brilhando quando nosso avião vindo 
de Moscou estava pousando naquela região acima do 
Círculo Polar Ártico. Nossos corações começaram a 
bater mais rápido. O novo desafio diante de nós era 
alcançar alguns lugares onde nunca havíamos estado 
antes e a estrada diante de nós, pelos próximos 150 km, 
seria um rio e um barco abençoado seria a nossa casa 
pelos próximos oito dias.

Nossa missão nesses dias seria um serviço de 
voluntariado e o alvo estar com as pessoas daquela 
região que vivem às margens do rio, trazendo 
abraços, música em vários idiomas, atividades 
esportivas, amor. Compartilhar os pequenos 
momentos de nossa vida e de nosso tempo com 
algumas crianças e jovens nas suas férias de verão 
antes que voltassem ao período anual de dez meses 
nas escolas internatos onde estudam.

 José e Maria (nomes fictícios), irmãos da região, já 
estavam preparados com tudo: violão, três bolas de 
futebol, vídeos de ginástica, vídeos de crianças, todo 
o rico material para as gincanas, balas e chocolates, 
e uma variedade de materiais de artesanato, como 
tesoura, papel crepom e cola para criar flores e outros 
artesanatos.

Ali com eles estaríamos brincando, cantando 
e interagindo juntos o tempo todo e foi então que 
sentimos a gratificante alegria de poder estar bem perto 
deles, conversar, responder perguntas e curiosidades. 
Estávamos experimentando uma surpreendente e viva 
confraternização entre várias nações!

Como resultado, muitos adultos também estavam 
juntos. Eram eles professores, administradores 
comunitários e pais. Alguns ficaram muito interessados 
em conversar conosco após ouvirem da tradução 
de nossas músicas, cujas letras foram baseadas em 
esperança, vida eterna, paz e alegria.

Ao traduzir as músicas cantadas em vários idiomas 
foi interessante ver o interesse que produziu em alguns 
poucos que vieram para conversar, abrindo suas lutas 
e desafios da vida! O servir em diferentes atividades, 
estando ali próximo das pessoas, acabou por trazer uma 
manifestação real da Vida!

Nós éramos três irmãos vindo do exterior, além 
dos outros cinco da região, conhecendo pessoas que 
vivem em lugarejos tão pequenos, mas que, na verdade, 
são grandes e extensos campos já maduros, ainda 
inexplorados, porém prontos para a ceifa. Pessoas 
esperando por um único abraço, um sorriso. Esperando 
por gotas de fé, alegria, esperança e amor, gotas estas 
que ao cair sobre eles nos surpreenderam ao respingar 
de volta sobre nós, renovando a nossa própria fé, 
alegria, esperança e amor!

Ah! Que inspirador e poderoso termos sido um time! 
Que riqueza!

Sim, Jesus disse: “a seara é grande, mas os 
trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da 
seara que mande trabalhadores para a sua seara”.

Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: “A 
quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-
me aqui, envia-me a mim”.

Sibéria 2019 

NOTÍCIAS DOS CONFINS DA TERRA



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
Josué Vasconcellos (Demetrius Vasconcellos)

Leidiomara da Silva (Janete Santana)

Rosemary do Nascimento Cabral (Ana Mazzucco)

Andressa Petucco (Ana Mazzucco)

Bruno Petucco (Rudi Emerson Silva)

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

RETIRO DE CASAIS
Dias 26/10 (manhã e tarde) e  27/10 (manhã), na chácara. 
Vagas limitadas; inscrição R$ 80,00 para o casal. 

RETIRO DE ADOLESCENTES - 12 a 14 anos
Dias 15 a 17/11 em nossa Chácara. Fique atento às 
inscrições após os cultos.

RETIRO DE CRIANÇAS – 6 e 7 anos
Dias 23 e 24/11 na Chácara. Inscrições após os cultos com a 
equipe das crianças.

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 profi ssionais 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
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BodoniBT-BoldItalic Type1 (CID) / Identity-H / subgrupo embutido
Cookie-Regular TrueType / WinAnsi / subgrupo embutido
Effra-Bold TrueType / WinAnsi / subgrupo embutido
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Effra-Bold TrueType (CID) / Identity-H / subgrupo embutido
Effra-BoldItalic TrueType / WinAnsi / subgrupo embutido
Effra-Italic TrueType / WinAnsi / subgrupo embutido
Effra-Italic TrueType (CID) / Identity-H / subgrupo embutido
Effra-Regular TrueType / WinAnsi / subgrupo embutido
Effra-Regular TrueType (CID) / Identity-H / subgrupo embutido
EffraHeavy-Italic TrueType / WinAnsi / subgrupo embutido
EffraHeavy-Regular TrueType / WinAnsi / subgrupo embutido
Quicksand-Light TrueType / WinAnsi / subgrupo embutido
Quicksand-Light TrueType (CID) / Identity-H / subgrupo embutido
Quicksand-Medium TrueType / WinAnsi / subgrupo embutido
Quicksand-Medium TrueType (CID) / Identity-H / subgrupo embutido
Quicksand-Regular TrueType / WinAnsi / subgrupo embutido
Tahoma-Bold TrueType / WinAnsi / subgrupo embutido
Verdana TrueType / WinAnsi / subgrupo embutido
Verdana-Bold TrueType / WinAnsi / subgrupo embutido







