
A palavra adoração signifi ca o ato de se prostrar, ou seja, 
de se render. Em nossa língua usamos como expressão 
de um amor intenso.
Assim, na vida com Deus nos rendemos a Ele porque O 
amamos. Por isso adorar a Deus implica em obediência e 
serviço. Jesus disse:

“Se alguém me ama, guardará a minha palavra; e o 
meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele 
morada” (João 14.23).
“Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em 
espírito e em verdade, porque são esses que o Pai 
procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é 
necessário que os seus adoradores o adorem em 
espírito e em verdade” (João 4.23-24).

Vemos aqui claramente exposto que há uma relação 
de Deus como Pai para com seus fi lhos. Não busca 
adoração, mas toma a iniciativa de achar adoradores, 
pessoas na comunhão em espírito.
Esta vida no nosso espírito, onde temos a vida do 
Espírito Santo, é o lugar de adoração. A música ou 
qualquer outra expressão, se não for consequência de 
uma relação verdadeira rendida a Deus, não é adoração.
O lugar onde louvamos, se não for autêntico em nosso 
lugar interior, não será adoração. Deus nunca permitiu 
imagens, nem no Antigo Testamento, porque Ele é 
Espírito.
Adoração não é um momento, não é um estilo de 
música, mas é um estilo de vida de reconhecimento de 
quem Deus é e de quem nós somos.
Adoração é um relacionamento baseado no verdadeiro 
amor em que voluntariamente nos rendemos ao Deus 
que nos amou primeiro.
Uma vida de adoração coloca todas as coisas no 
seu devido lugar em nosso coração, emoções e 
pensamentos.

VIDA DE ADORAÇÃO
Por Nícolas Wondracek
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DE CASA EM CASA

3 a 9/11
VIVENDO NO ESPÍRITO (1) 
LER: Atos 2.14-18
Em Atos vemos que a promessa de Joel 2.28 se cumpriu 
no dia de pentecoste. Desde lá a manifestação do 
Espírito Santo não está mais limitada a poucos homens 
usados por Deus, como era no antigo testamento. Na 
vida cristã normal há plena manifestação do Espírito 
que quer glorifi car a Jesus enquanto abençoa e edifi ca 
a todo o que o recebe. Ele deseja manifestar a Cristo 
todos os dias e a todos os homens. Línguas, sonhos, 
visões, palavras proféticas se tornam o nosso cotidiano; 
não mais externamente, mas dentro e diariamente. 
Vamos fazer isso – hoje mesmo – deixando que o 
Espírito Santo se manifeste em nossa reunião da casa e 
em qualquer lugar onde andamos.

 
10 a 16/11
VIVENDO NO ESPÍRITO (2)
LER: Atos 4.31; Atos 13.52; Efésios 5.18
De acordo com o que Paulo escreveu aos efésios, 
a promessa do antigo testamento é hoje um 
mandamento. E viver cheio do Espírito requer uma 
atitude diária. Por um lado, a busca da comunhão. 
Por outro lado, a bíblia nos avisa que não devemos 
entristecer nem apagar o Espírito Santo.

“Entristecemos ao Espírito ao dizermos sim para 
Satanás, quando ele nos seduz para o pecado. 
Apagamos o Espírito ao dizermos não a Deus quando 
Ele nos solicita para a santifi cação e o serviço” (Ruth 
Paxson). Compartilhe com seus irmãos como podemos 
viver cheios do Espírito.

17 a 23/11
VIVENDO NO CORPO (1)
LER: João 15.4; Efésios 2.13-22

Quando Adão e Eva deixaram o jardim do Éden a 
humanidade perdeu a comunhão com Deus e a 
possibilidade de acesso à árvore da vida. Separado de 
Deus o homem nunca satisfaz sua alma, mas vive em 
divisão, solidão e morte.

A obra redentora de Cristo restaurou a comunhão 
com Deus e nos enxertou novamente na árvore da 
qual buscamos o alimento celestial e eterno. Assim, a 
primeira coisa que precisamos considerar quanto à vida 
no corpo é que temos comunhão com Deus, temos 
acesso a ele. É dessa árvore que vem poder, sabedoria, 
santidade. É assim que nos alimentamos e suprimos uns 
aos outros. Compartilhem como vocês têm vivido essa 
verdade da Palavra. Se algo precisa mudar, aproveitem a 
oportunidade para orarem e abençoarem uns aos outros.

 
24 a 30/11
VIVENDO NO CORPO (2) 
LER: João 15.5, 10, 12; Gálatas 5.13-18; Gálatas 5.22 a 6.2
Já sabemos que, como fi lhos de Deus e membros 
do corpo de Cristo, estamos ligados à mesma árvore 
da vida. Logo, o fl uir de seu Espírito nos une e nos 
faz - juntos - dar muito fruto, que é a expressão da 
vida de Cristo. Se meu irmão não está expressando 
ou usufruindo desse alimento de forma clara, ao invés 
de me dividir com ele, devo ser instrumento de Deus 
para lhe trazer o alimento eterno: amor, em forma de 
alegria, paz, paciência e tudo o mais que lemos no texto 
de Gálatas. Busque no Senhor como tornar prático e 
efetivo esse trabalho de amar e alimentar a seus irmãos 
e ser alimentado por eles.
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Nos dias 12 e 13 de outubro aconteceu o retiro das 
crianças de 8 e 9 anos. O tema ministrado foi sobre a 
“Armadura de Deus”, que está registrada no livro de 
Efésios no capítulo 6. 

O encontro começou no sábado pela manhã e ao 
todo 27 crianças participaram das atividades. Neste dia, 
o querido tio Telmo trouxe a história que abordava as 
características da armadura de Deus e como usar cada 
uma de suas partes. O versículo chave do retiro foi:

“Vistam-se com toda a armadura de Deus, para 
poderem fi car fi rmes contra as ciladas do diabo” 
(Efésios 6.11 NAA).

Um soldado romano e sua vestimenta foram usados 
como ilustração para ajudar as crianças a fi xarem na 
mente os aspectos da armadura que Paulo detalhou em 
sua epístola.

Na tarde ensolarada de sábado, os pequeninos do 
rebanho do Senhor se divertiram na gincana que foi 
organizada pelo nosso querido irmão Márcio Rocha. 
As brincadeiras contaram com pista de obstáculos, 
brincadeiras de roda, corridas e o decifrar de alguns 
enigmas. Cada atividade fornecia uma parte da 
armadura, o objetivo das equipes era montar o conjunto 
completo com todas as partes e vestir um soldado.

Na noite de sábado as crianças receberam uma 
emocionante surpresa: os familiares haviam enviado 
pequenos vídeos que continham mensagens de 
edificação e de profecias para seus filhos. Foi um 
momento muito bonito e de grande valor espiritual. 

Damos graças ao Senhor Jesus pelas famílias 
que tanto nos ajudam, cooperando na obra dos 
pequeninos do reino de Deus. Também houve uma 
palavra compartilhada pelo tio Demétrius e um apelo 
feito para aqueles que ainda não tinham entregue 
o seu coração a Jesus. Alguns aceitaram o convite 
pela primeira vez e outros renovaram sua entrega. 
Louvado seja o nosso Deus.

O retiro foi concluído no domingo. Pela manhã após 
o café as crianças tiveram a “hora tranquila”, quando, 
junto com os tios, puderam estudar e meditar nas 
escrituras. Após este momento, o tio João Henrique 
compartilhou com muita graça uma mensagem sobre 
a vida do apóstolo Paulo que, além de ser o autor da 
carta que dá tema ao retiro, foi um exemplo de irmão 
que usou a armadura de Deus para “...combater o bom 
combate...” (2 Timóteo 4.7). As atividades terminaram 
com um delicioso almoço.

Agradecemos a todos os irmãos que de alguma 
forma ajudaram e contribuíram para a realização 
deste evento, seja como tios, equipe de apoio, equipe 
de cozinheiras e aos pais e responsáveis. A vocês o 
apóstolo Paulo chama de “Cooperadores meus, cujos 
nomes se encontram no livro da Vida” (Filipenses 4.3).

Para as crianças fi ca nosso desejo e oração em forma 
de música:

“Com a armadura de meu Deus o inimigo vou vencer,
Com a bíblia e com a fé vou permanecer...” 
Que assim seja na vida de nossas crianças. Amém.

RETIRO DE CRIANÇAS 8 E 9 ANOS Por Luís Silveira 
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O primeiro valor é ANDAR NA LUZ DE CRISTO
Efésios 5.8 diz: “Porque no passado vocês eram 

trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como 
filhos da luz”. Aqueles que antes eram trevas e vacilavam 
pelos escuros caminhos do mundo, mas que um dia 
viram o resplandecente brilho da luz do Senhor Jesus, 
agora se tornaram luzes no Senhor. 

Estes vivem na luz que Jesus irradia. Eles não mais 
percorrerão as tortuosas e perigosas veredas do 
mundo, mas são luzes que transitam pelos caminhos 
retos sob a segurança de Cristo. 

Com a luz divina todos nós venceremos quaisquer 
obstáculos que o inimigo queira colocar diante de nós.

E assim como nós somos iluminados por Jesus, o 
nosso dever é iluminar o caminho por onde andamos, 
para que muitos possam também chegar à luz do 
Senhor Jesus Cristo. 

Se andarmos continuadamente na luz, treva 
alguma poderá nos causar dano. Não devemos ficar 
na penumbra. Cristo rompeu a escuridão que nos 
prendia. Ele nos tirou das trevas e nos proporcionou 
viver em dias ensolarados na Sua preciosa companhia. 
A ordem divina: “vivam como filhos da luz”, não pode 
ser nunca esquecida, pois o nosso Deus e Pai quer que 
permaneçamos nEle, iluminados pela Sua eterna luz!

Destacamos três valores que são indispensáveis 
para uma autêntica realização da vida cristã.

VIDA 
COM 
CRISTO
Por  Erasmo Vurlod Ungaretti
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O segundo valor é ANDAR NO AMOR DE CRISTO
Efésios 5.2 diz: “E vivam (andem) em amor, como 

também Cristo nos amou e se entregou por nós”. Esse 
é um pedido que o nosso amoroso e eterno Pai nos 
faz. Ele nos ama e deseja que sejamos a sua imagem 
e semelhança. Assim, a nossa vida cristã deve ser 
marcada por este atributo que honra o Senhor.

Ele pede que levemos o amor que brilha em nós 
para Jesus ser compartilhado com aqueles que dEle 
necessitam. Certamente a maior parte das pessoas que 
encontramos é carente da expressão do amor que Deus 
implantou em nós. 

Não sejamos egoístas guardando somente para 
nós o amor que recebemos. Sejamos semeadores 
do mesmo amor que nosso Pai tem por nós. Assim 
corresponderemos ao grande amor que recebemos 
cada dia. Quantas pessoas perto de nós estão 
precisando que alguém lhes proporcione uma 
expressão desse amor!                                      

O mundo, por não conhecer o amor de Deus, vive 
sob profunda depressão! Como portadores desse amor, 
podemos levá-lo a essas pessoas. 

Todos nós, discípulos de Cristo, precisamos tomar 
como modelo a humildade de Jesus. O Pai se humilhou 
quando “enviou o Seu unigênito Filho ao mundo, não para 
que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse 
salvo por ele” (João 3.17). 

O Seu Filho também se humilhou quando veio estar 
entre nós, assim Ele “deu a Sua própria vida em favor 
dos seus amigos”. 

O terceiro valor é ANDAR OLHANDO PARA CRISTO
Um dia Jesus tomou o livro do profeta Isaías numa 

sinagoga e os ensinou (Lucas 4.20). Diz ali que “todos 
tinham os olhos fixos nEle”. Nós recebemos muitos 
ensinos sobre Jesus, mas sempre haverá algo mais que 
precisamos aprender.

Em Lucas 10.16 lemos que Jesus enviou os seus 
discípulos para irem e pregar as boas-novas, e Ele diz: 
"Quem ouve vocês, ouve a mim". Essa expressão mostra 
que precisamos ter um aprendizado mais profundo com 
nosso Mestre para falarmos em nome dEle.

Ele é o Verbo que “se fez carne e habitou entre nós, 
cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória 
como do unigênito do Pai” (João 1.14). Como precisamos 
ver para ser mais como Ele é.

Filipenses 2.5-8 nos diz: “Tende em vós a mesma 
atitude que houve também em Cristo Jesus”. O 
imperativo aqui visa acentuar que nós devemos ter 
a mesma atitude, o mesmo sentimento e a mesma 
vontade que Jesus possuía. Esse fato, à primeira vista, 
nos parece impossível atingir, mas lembremos de que, 
pela graça de Deus, todos os nossos impossíveis se 
tornam possíveis! Deus vem a nós em Cristo, pois o Seu 
Filho é a Sua verdadeira imagem! Amém!
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Amados Irmãos!

Estamos escrevendo este texto para que todos estejam 
informados e comprometidos conosco em oração.

O setor que se reúne no Jarí, como muitos já sabem, 
se reuniu por muitos anos em uma creche comunitária 
administrada por nosso amado irmão Plínio. Vivemos 
muitas coisas naquele lugar, choramos muitas vezes e 
muitas outras pulamos de alegria. Foi um tempo em que 
aprendemos uns com os outros e assim fomos sendo 
formados à imagem do nosso amado Jesus.

Além de fé para realizarmos esta obra, Deus atribuiu muitas 
ações sociais e mutirões que envolveram muitos de vocês, 
direta ou indiretamente. Foi assim que a creche se tornou 
um lugar maior e mais bonito para acolher em média 
80 crianças que correspondem a cerca de 45 famílias. 
Lembramos que quando começamos havia 23 crianças.

Queridos, esta obra tem sido realizada em cada um 
individualmente, nos irmãos e através de nós, impactando 
o bairro e a sociedade.

Mas agora estamos vivendo um novo momento...

Fomos notifi cados pela prefeitura de Viamão que, ao 
assinarmos o próximo convênio, a Igreja deveria sair da 
creche, assim como qualquer outra atividade extraclasse. 

Estamos certos que a Igreja tem um cabeça e não depende 

de um espaço físico, apesar de importante. Ficamos 
um pouco surpresos e tristes com a notícia, mas logo 
fomos tomados por um espírito de confi ança, alegria, fé e 
expectativa de que Deus tem algo maior para a cidade de 
Viamão. Assim, entendemos que a “nuvem se moveu”.

Queremos registrar nosso agradecimento por todo 
investimento até aqui. Estejam certos de que o Senhor é 
fi el para completar a obra que Ele mesmo começou. Todo 
investimento na creche fi cará para abençoar este bairro 
para sempre, nunca serão esquecidos os feitos do Senhor. 

Agora nós, como Igreja, estamos focados em fortalecer os 
discípulos nas casas e aproveitamos para estreitar nossa 
amizade com os irmãos que se reúnem no setor Viamão/
Tarumã (Rafael e Jorge) e estamos desfrutando de uma 
linda comunhão, que parece bem ao Espírito Santo e a 
todos nós. Uma vez por mês estamos nos reunindo na 
chácara para juntos adorarmos ao Senhor - Jari e Tarumã.

O próximo passo o Senhor já sabe e aos poucos nos dará 
revelação do caminho a seguir. O projeto Jari já conta com 
um terreno próprio e junto com outros desafi os, em breve 
teremos uma nova sede, se assim Deus permitir.

Obrigado até aqui, amados irmãos e querido presbitério!

Paz sobre todos!

Eduardo
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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 outubro
Bruna Ramos (Maria Betânia Acosta)

Kauã Ribeiro (Daniel Fialho)

Letícia Gery (Vanessa Gery)

Comunicações

Colégio Marechal Rondon (CAMAR)
Rua Mali, 255 - domingos, às 18h - Secretaria (51) 3398-3285
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, Jorge  (51) 98111-0890 e Eduardo (51) 9 9948-7755
Zona Sul
Av. Saul Nonnenmacher, 152 - Campo Novo - 2º e 4º domingos do mês às 9h30.
Secretaria: (51) 3398-3285

PRÓXIMO BATISMO
Dia 30/11 às 15h na Chácara.

CEIA DO SENHOR
Dia 1/12 às 18h no CAMAR.

RETIRO DE CRIANÇAS - 6 e 7  anos
Últimos dias para inscrição, não perca! Reunião com os pais 
no dia 13/11 às 20h na Aliança.

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

Agora a secretaria tem whatsapp: (51) 3398-3285
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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

ESPAÇO PARA 
VOCÊ ANUNCIAR 

SEU SERVIÇO 
AOS IRMÃOS!
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