
“...pondo de parte os princípios elementares da 
doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que 
é perfeito...” (Hebreus 6.1)

O escritor aos hebreus há muito tempo sinalizou 
que alguns cristãos professos estavam parados no 
tempo e não chegavam a lugar algum! Eles tiveram 
oportunidades de crescer - mas não cresceram. 
Tiveram tempo sufi ciente para amadurecer, contudo 
ainda eram bebês.

Então, ele os exortou claramente a abandonar sua rotina 
religiosa sem signifi cado e buscar a perfeição.

É possível mover-se sem progredir e isto descreve 
muito da atividade entre os cristãos atuais. É 
simplesmente deslocamento desorientado! O centro da 
questão é o seguinte: é possível frequentarmos a igreja 
por toda a vida e não sermos melhores por isso. Penso 
que podemos dizer que a maioria dos cristãos não tem 
um propósito claro pelo qual esteja se esforçando. 
No interminável carrossel religioso eles continuam a 
desperdiçar tempo e energia.

Um cristão não pode esperar pela verdadeira 
manifestação de Deus enquanto vive em estado de 
desobediência. Caso um homem se recuse a obedecer 
a Deus em alguma área, todo o resto de sua atividade 
religiosa será desperdiçado. O cristão instruído e 
obediente se renderá a Deus como o barro se rende ao 
oleiro e apreciará todos os momentos na igreja!

Senhor, ajuda-me a entender claramente teu 
chamado e propósito para minha vida.
Não quero desperdiçar meu tempo, quero servir-te 
efi cazmente.

A OBEDIÊNCIA 
É MELHOR
Por A.W. Tozer (Do livro Dia a Dia com Tozer, pág. 211)
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“... para a edifi cação do corpo de Cristo.” - Efésios 4.12 2

DE CASA EM CASA
1 A 7/12 - O ESPÍRITO SANTO CONVENCE DO PECADO. 
JOÃO 16.7-11
Quando nos convertemos ao Senhor, nossa vida toma 
um novo rumo e começamos a andar por um novo e 
vivo Caminho. Entendemos que, até aquele momento, 
não críamos no Senhor como ele planejou e que agora 
devemos nos sujeitar ao Seu Governo, abandonando 
as práticas pecaminosas da vida de Adão para sermos 
semelhantes a Jesus. Quem nos convence disso é o 
Espírito Santo, porém Sua atuação em nós não se limita 
somente ao período da nossa conversão. Ele, habitando 
em nós, continuará até o fi m de nossas vidas nos 
convencendo que somos pecadores, que precisamos de 
Deus e ser participantes de Sua Santidade (uma constante 
experiência de vida pura).
Compartilhe com seus irmãos experiências onde o Espírito 
o convenceu de pecado e o conduziu à vida em santidade.
Se esta não tem sido uma experiência plena para algum 
dos presentes, então é o momento de orarmos uns pelos 
outros para sermos cheios do poder do doce e santo 
Espírito de Cristo.

 

8 a 14/12 - O ESPÍRITO SANTO NOS LEVA PARA A 
VERDADE. JOÃO 16.13
Vivemos em um mundo onde o conceito de verdade 
se tornou relativo e onde somos atacados por vários 
enganos e mentiras. Algumas vezes fi camos cegos para as 
verdades de Deus. Aqui se mostra novamente a ação do 
Espírito Santo, que tem a missão e o poder de nos conduzir 
à Verdade, que não se trata de simples conhecimento 
mental, mas sim de uma pessoa: Jesus Cristo.
A aplicação da Palavra de Cristo, pelo poder do Espírito, nos 
tira do engano e nos faz experimentar uma vida de alegria 
e contentamento em qualquer situação, assim como foi a 
vida de nosso Senhor.
Compartilhe com seus irmãos experiências onde o Espírito 
Santo o conduziu à Verdade ou o livrou de algum engano.

  

15 A 21/12 - O ESPÍRITO SANTO NOS MOSTRA A 
VONTADE DE DEUS. JOÃO 14.26
Constantemente precisamos ser ensinados a fazer a 
vontade de Deus, assim como Jesus, que cumpriu cada 
mandamento que recebeu do Pai até a morte de cruz. 

O Consolador tem o poder de nos mostrar se estamos 
fazendo a nossa vontade ou a vontade de Deus e nos 
dá poder para escolhermos a morte de nossos desejos 
quando são contrários à vontade do Pai.
No fi m, descobriremos que a vontade de Deus é sempre 
boa, agradável e perfeita, razão pela qual devemos deixar 
que o Espírito nos guie por este caminho.
Compartilhe com seus irmãos experiências onde o Espírito 
Santo lhe mostrou que a vontade de Deus era diferente da 
sua e como você reagiu a isso.

 

22 a 28/12 - O ESPÍRITO SANTO PRODUZ O CARÁTER E 
A NATUREZA DE CRISTO EM NÓS.
ROMANOS 8.26-29; 2 CORÍNTIOS 3.17-18.
Mesmo deixando de viver em Adão permanecemos fracos 
e incapazes de, por nossas próprias forças, alcançarmos o 
padrão de vida que Deus nos propõe: a semelhança de Seu 
Filho. O Espírito Santo nos assiste em nossas debilidades, 
intercede por nós e nos leva a olhar para o Senhor e não 
para as nossas fraquezas para que, pela contemplação, 
sejamos de glória em glória transformados à imagem 
de Jesus. Diversas vezes experimentamos o agir do 
Espírito fazendo com que tenhamos atitudes de Cristo, 
completamente diferentes das atitudes que tínhamos 
quando estávamos em Adão.
Compartilhe com seus irmãos alguma mudança que Deus 
realizou em seu caráter, maneira de pensar ou atitude.

29/12 a 4/01 - O ESPÍRITO SANTO EM NÓS MANIFESTA 
SEU FRUTO. GÁLATAS 5.22,23
Enxertados em Cristo podemos produzir um novo fruto de 
vida pela ação do Espírito Santo. Esse novo fruto revela em 
nós a essência de tudo que Deus é. Recebemos a seiva da 
Videira Verdadeira e, de forma natural, manifestamos as 
mesmas atitudes de Cristo.
Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, 
fi delidade, mansidão e domínio próprio são características 
produzidas (fruto) pela presença do Espírito Santo em nós.
Compartilhe com seus irmãos quais destas características 
já estão e quais ainda não estão sendo expressas em sua 
vida. Orem uns pelos outros para que todos sejam plenos 
do fruto do Espírito.

Gustavo &Julia&Julia&Novembro 
2019
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Nos dias 15 a 17 de novembro, 77 adolescentes 
de 12 a 14 anos se retiravam para buscar e ouvir o 
nosso amado Senhor Jesus. O tema do retiro foi 
“Adolescentes com propósito”, baseado no texto de 
Romanos 8:14: Porque todos os que são guiados pelo 
Espírito de Deus esses são fi lhos de Deus. 

Havia nos corações dos adolescentes fome e sede 
pela palavra e pela presença de Deus. Desde o primeiro 
dia sentimos o Espírito Santo se movendo entre nós, 
seja durante as reuniões, no período de ofi cinas e de 
gincana e na convivência. O Reino de Deus estava ali, e o 
Reino de Deus é justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo 
(Romanos 14:17).

Neste retiro ouvimos do Samir Machado uma palavra 
sobre identidade e fi liação, do Nícolas Wondracek sobre 
ser cheio do Espírito Santo e do Rubem Rech sobre 
andar no Espírito.

Durante as tardes tivemos ofi cinas com os 
temas: Masculinidade e Feminilidade, Redes Sociais, 
Comparação e Auto Estima e Contra-maré/Sendo 
luz. Divididos em quatro grupos, os adolescentes 
compartilharam o que aprenderam nas ofi cinas, fazendo 
cartazes e representando-o em forma de teatro. 

Ouvimos muitos testemunhos de cura e de como o 
Senhor se manifestou a cada um. Provamos do mover 
do Espírito Santo, que transbordou a ponto de muitos 
serem fi sicamente tocados por Ele, e vimos a glória de 
Deus naquele lugar. Foi lindo ver os adolescentes orando 

e recebendo cura no físico e na alma, sendo libertos e se 
tornando intrépidos em orar uns pelos os outros. 

Todos nós (líderes, tios, apoio e retirantes) saímos 
convictos de que essa geração teve uma decisão 
por Jesus e, mesmo em meio a desafi os e tentações 
lançados pelo mundo, tem sido cheia do Espírito Santo 
para permanecer fi rme e alcançar mais vidas para Jesus!

Por  Louise Spencer 
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“A língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa 
esmaga o espírito.”  (Provérbios 15.4)

Lemos em 1 Coríntios 6 que pelo corpo damos 
testemunho do Senhor, o nosso corpo físico pertence 
ao Senhor, não para a impureza, mas criado para a glória 
de Deus. Deus precisa de

pés, de mãos, de boca, de um coração amoroso, os 
membros do nosso corpo.

A árvore da vida é uma pessoa. Em Gênesis 
vemos que Deus plantou um jardim e colocou ali duas 
árvores como destaque: a árvore da vida e a árvore do 
conhecimento do bem e do mal. Os homens, diz a Bíblia, 
são figuradamente como árvores. Isaías 61 nos chama 
de carvalhos de justiça.

Concluímos que a árvore da vida é uma pessoa: o nosso 
Senhor Jesus. E pela língua serena levo Cristo. Quanta coisa 
é dita de forma indevida, quanta irritação desnecessária, 
quanta palavra estúpida, que não leva Cristo.

Todos nós já tivemos tanta falação desnecessária. 
Mas a maneira de eu edificar as pessoas passa por uma 
língua serena. Quisera ter entendido isso no início do 
meu casamento e quando meus filhos eram pequenos.

O Espírito de Deus deseja tocar a nossa língua. 
Tiago nos ensina que a língua é o último órgão a ser 
dominado. Aquele que domina a língua é perfeito varão. 
Se tivermos coisas a dominar, então a língua também 
não é ainda dominada.

PRIMEIRO PONTO É: PELA LÍNGUA LEVAMOS A 
ÁRVORE DA VIDA.

Em Lucas 11 Jesus toma o assunto da oração, e diz: 

(9) Peçam e lhes será dado; busquem e acharão; 
batam, e a porta será aberta para vocês.

(10) Pois todo o que pede recebe, o que busca 
encontra; e a quem bate, a porta será aberta.

(11) Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao 
filho que lhe pede um peixe?

(12) Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo?

(13) Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas 
boas aos seus filhos, quanto mais o Pai celeste dará o 
Espírito Santo aos que lhe pedirem!

É certo que precisamos perseverar em oração, mas 
a ênfase está no Pai que tem prazer em atender o filho. 
A diferença é que nós podemos dar coisas boas, mas Ele 
dá uma coisa, o Espírito, e nada mais será necessário se 
formos cheios dEle. O Espírito é um amigo inseparável, 
é o Espírito da verdade, é o Espírito da moderação, 
acabando com a ansiedade e a depressão, o Espírito da 
graça, que produz santidade, o Consolador, o poder de 
Deus em nossas vidas. O Espírito Santo é a resposta de 
Deus para nós. A nossa oração deveria ser de sermos 
cheios do Espírito.

Juntando a língua e o Espírito, olhamos para o texto 
de Efésios 4.30: “E não entristeçam o Espírito de Deus, no 
qual vocês foram selados para o dia da redenção”.

NÃO 
ENTRISTEÇAM 
O ESPÍRITO 
SANTO
Por  César Coneglian
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O Espírito foi derramado sobre toda a terra. É a parte 
da Trindade habitando em nós, por isso Jesus teve que 
subir ao céu e o Espírito veio representar o Pai e o Filho 
na sua igreja.

Preciso ter comunhão com este Espírito, mas também 
ter cuidado, pois pode ser entristecido e até apagado.

O que é ser entristecido? Em Gênesis 42.38 aparece 
pela primeira vez a palavra “tristeza”. Em resposta aos 
irmãos de José do Egito, que pediu que trouxessem 
Benjamim, Jacó disse: “O meu filho não irá com vocês. 
O irmão dele está morto e ele é o único que ficou. Se lhe 
acontece algum desastre no caminho, vocês farão descer 
os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura”.

Tristeza é um pai sepultando seu filho. Quando 
o Espírito se entristece, o seu sentimento é o Pai 
sepultando o seu Filho.

O que entristece o Espírito no contexto de Efésios 4 
são os pecados da língua.

(25) Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a 
verdade com o seu próximo, porque somos membros 
do mesmo corpo.

A mentira é o primeiro pecado que entristece o 
Espírito.

(26) Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o 
sol se ponha sobre a ira de vocês.

A ira é o pecado seguinte que O entristece.

(29) Não saia da boca de vocês nenhuma palavra 
suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, 
conforme a necessidade, e assim, transmita graça aos 
que ouvem.

Temos que “morder” a língua, sendo prontos para 
ouvir e tardios para falar.

Jesus falou pouco e suas palavras já duram dois mil 
anos, porque tudo que falou foi para edificação.

(31) Que não haja no meio de vocês (longe de vós) 
qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, 
bem como qualquer maldade.

Maldade (malícia) é o desejo de injuriar, falar mal 
dos outros.

Blasfêmia é o discurso contra o bom nome de 
alguém.

Gritaria é levantar a voz contra quem pensamos mal.

Ira é uma palavra que traduz mau humor, irritação 
constante, mas não intensa.

Indignação é uma ira explosiva. Esta ira mata.

O último pecado é o pecado da amargura. É alguém 
que “enroscou” com outra pessoa. Vai além da falta de 
perdão. É uma contaminação dos que estão ao redor. 
É contrário à natureza de intercessor. Temos que 
arrancar a amargura pela raiz. Qual a raiz? A malícia! 
Não permita que sua mente pense mal dos irmãos, mas 
busque as virtudes que Deus depositou neles. Com 
isso não entristeceremos o Espírito dentro de nós.

Senhor! Dá-nos o teu olhar e enche-nos do teu Espírito!

ap_corpo_vivo_dezembro_2019.indd   5 27/11/19   07:10



“... para a edifi cação do corpo de Cristo.” - Efésios 4.12 6

AMIGO DE DEUS
Por  Luiz Silveira

“e se cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em 
Deus, e isso lh foi imputado para justiça;

e:

Foi chamado amigo de Deus.” Tiago 2.23 RA

As crianças de 6 e 7 anos, tiveram uma bela experiência 
sobre amizade no seu último retiro deste ano.  Na chegada, 
sábado, elas foram calorosamente recebidas pelas vovós 
amigas (Eloisa e Inês). Elas contaram a história de Davi 
e Jônatas e sua aliança de amizade fi rmada em Deus e 
estendida por suas próximas gerações. 

Durante a tarde, as crianças brincaram e se 
divertiram com atividades da recreação, que 
enfatizaram trabalhos em equipe de mútua cooperação, 
para a execução dos desafi os propostos pelo querido 
casal Thomas e Patrícia Thober. 

Após o jantar elas foram surpreendidas com a Festa 
do Amigo! Um momento muito especial preparado com 
carinho, para que os pequeninos pudessem  estabelecer 
amizades fi rmes em Jesus com os coleguinhas do retiro. 
Nesta festa houve louvores, atividades com pintura, 
massinha de modelar e até pescaria da sobremesa. 

No domingo bem cedo, após o delicioso café, os 
grupos separados por quartos, tiveram seu momento de 
“Hora tranquila”, para realizar uma aplicação da palavra 
ensinada. A amizade com Jesus, por meio da obediência 
de suas palavras, foi o objetivo de todo o retiro. Nossa 
intenção é de que os cordeirinhos do rebanho do Senhor 
aprendam a ser amigos de Deus e uns dos outros.

Na fi nalização das ministrações, tivemos um 
lindo banquete que Davi oferece ao fi lho de Jônatas 
(Mefi bosete), como cumprimento de sua promessa 
ao seu fi el amigo. Foi um momento de emoção e uma 
oportunidade para convidarmos todos a participarem do 
banquete na mesa do Rei dos reis.

 Essa história nos ilustra perfeitamente o convite que o 
senhor nos faz sentado naquela mesa, onde Mefi bosete, 
que tinha os pés tortos desde a infância, receberia a 
restituição de tudo que lhe foi tirado e os seus defeitos 
seriam cobertos pela toalha da mesa do rei. 

Foram dias preciosos através dos quais o Senhor pode 
marcar a memória de cada criança. Agradecemos a todos, 
tios, pais, equipe de apoio e cozinheiros; trabalhadores 
árduos amados do Senhor Jesus.
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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

ENCONTRE E
PUBLIQUE ESTUDOS

E PREGAÇÕES
CRISTÃS

Batizados em novembro
Ana Otto Saffi   (Rute Saffi  )

Sofi a Otto Saffi   (Rute Saffi  )

Juliana Borba (Angelis Borba)

Andreza Alves Haas (Marlene Mattiello)

Vivian Fatturi de Azevedo (Camila Azevedo)

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 4/01 às 15h na Chácara.

CEIA DO SENHOR
Dia 5/01 às 18 horas 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: @jovens.poa

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

01.
DEZ

inscrições
iniciam
VALOR R$ 330

21 A 25 FEVEREIRO

RETIRO DE 
JOVENS

VERÃO | //2020

ap_corpo_vivo_dezembro_2019.indd   7 27/11/19   07:10



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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