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É sempre uma perspectiva nova o início de um novo ano. 

Alguns, porque passaram por momentos difíceis, 
querem compensá-lo com planos de um tempo melhor. 

Outros, por não terem conseguido realizar seus 
projetos no ano que passou, retornam a eles na 
esperança de conseguir. 

E nós, o que nos interessa? Parece que o caminho é 
estreito e não tem muitas opções. Donde procedem 
nossos planos? Lendo Isaías, chamou-me a atenção 
como o profeta descreve a voz do Espírito: “Quando 
vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, 
ouvirão atrás de vocês uma palavra, dizendo: Este é o 
caminho; andem nele” (Is 30.21). Parece que Deus se 
importa por onde andamos.

O texto se refere ao povo de Israel e começa com 
uma advertência: “Ai dos filhos rebeldes, que executam 
planos que não procedem de mim... sem consultar o meu 

Espírito” (Is 30.1). Parece que Deus se importa com 
nossos planos.

O que concluímos é que nós talvez não nos importemos 
tanto com o que Deus planejou e em ouvir a voz atrás de 
nós falando.

Temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que 
foram guiadas pelo Espírito Santo em seus caminhos. 
Será que esta não é a melhor escolha para 2020? Isso 
significa que o que vamos fazer neste novo ano já está 
preparado por Deus, que nos ama e nos conduz por 
seus caminhos perfeitos.

Viva um ano perfeito! 

Talvez você se lembre do velho hino:  
Deus tem um plano a cada criatura 
Aos astros Ele dá o céu 
A cada rio Ele dá o leito 
E um caminho para mim traçou!

O QUE FAZER 
NUM NOVO ANO?
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DE CASA EM CASA
A VIDA E A OBRA DO SENHOR JESUS

João 14.6; Efésios 2.8; Hebreus 2.1 
Nestes meses de janeiro e fevereiro meditaremos mais uma 
vez sobre a vida e a obra do Senhor Jesus.  
Jesus diz que ele é a verdade. Ele não veio trazer uma religião 
ou regras como código de conduta. Ele veio trazer ele mesmo. 
Vamos meditar e buscar revelação das verdades sobre Jesus. 
Elas visam trazer fé ao nosso coração. Nestas verdades 
ouvidas devemos nos apegar com mais firmeza para que delas 
jamais nos desviemos. Tragam seus contatos e compartilhem 
sobre quem é Jesus, o que ele fez e faz na nossa vida.

5 a 11/1 - JESUS SEMPRE EXISTIU 
Gênesis 1.1 e 2.26,27; João 1.1-3. 
Jesus sempre existiu como verbo eterno. Quando Deus disse: 
façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, 
ele não estava sozinho, Cristo estava presente. Assim, antes 
de nascer em Belém, Jesus já existia com o Pai na eternidade. 
Ele é o Verbo ou a Palavra que nos revela a expressão exata 
de Deus porque ele era Deus e estava no princípio com Deus. 
Ele disse que quem o via, via o Pai. Por isso, como Deus, todas 
as coisas - o mundo e os que nele habitam - foram feitas por 
intermédio dele e para ele. Acreditamos que Jesus existiu 
desde a eternidade, pois ele é Deus? DECORAR: JOÃO 1.1-3

12 a 18/1 - TORNOU-SE HOMEM 
João 1.14; Filipenses 2.5-8 
Jesus, de Deus eterno, se fez carne ou homem e habitou 
entre nós. Ele se humilhou duas vezes. Humilhou-se na sua 
divindade tornando-se homem. De criador ele se fez criatura. 
Humilhou-se na sua humanidade tornando-se servo. Dentre 
os homens ele se fez um escravo.  Jesus se fez semelhante a 
nós para nós sermos semelhantes a ele. Temos revelação que 
Jesus é Deus que se tornou homem entre nós? 
DECORAR: JOÃO 1.14

19 a 25/1 - VIVEU UMA VIDA SANTA E IRREPREENSÍVEL  
Mateus 26.42; Hebreus 4.15; 1 Pedro 2.22 
Jesus nunca pecou. Mesmo passando por fraquezas, sendo 
em todas as coisas tentado à nossa semelhança, não pecou. 
A razão disto não é porque ele era Deus, mas porque decidiu 
viver no princípio da cruz que ele mesmo ensinou: deixar de 
fazer a sua vontade para só fazer a vontade do Pai. Estamos 
vivendo uma vida perfeita e irrepreensível como Jesus? 
DECORAR: 1 PEDRO 2.22

26/1 a 1º/2 - SUA OBRA FOI TREMENDA E GRANDIOSA 
João 20.30,31; Atos 2.22; 10.38 
Antes de Jesus começar a realizar a sua obra, ele foi ungido 
com o Espírito Santo pelo Pai quando foi batizado por João 
Batista. E ele andou por toda parte fazendo o bem, pregando 
o evangelho, curando os enfermos, expulsando os demônios, 
ressuscitando mortos.  Estamos fazendo a mesma obra de 

Jesus debaixo da unção do Espírito Santo? 
DECORAR: ATOS 10.38

2 a 8/2 - MORREU PELOS NOSSOS PECADOS 
Romanos 5.12; 2 Coríntios 5.21 
Quando Adão pecou contra Deus, a sentença do seu pecado 
foi a morte, isto é, a perda da vida e comunhão com Deus. E 
porque todos nascem em Adão herdam as consequências 
do seu pecado. Assim, a justiça de Deus e sua ira contra o 
pecado exigiam a nossa morte. Mas quem poderia pagar esta 
sentença? Só um homem santo, Jesus. Ele não conhecia 
o pecado, pois nunca pecou. Mas, ao tomar a sentença do 
pecado do homem, a sua morte, então ele passou a conhecer 
o pecado. Ele morreu no lugar do homem. Tomou a nossa 
morte e nos deu a sua vida, nos salvando do pecado, do mundo 
e do diabo. Cremos que Jesus morreu a nossa morte e nos deu 
a sua vida? DECORAR: 2 CORÍNTIOS 5.21

9 a 15/2 - RESSUSCITOU 
Atos 2.24; Romanos 4.25; 1 Coríntios 15.20-28 
Jesus morreu, mas ressuscitou. As simples palavras ditas 
pelo anjo às mulheres no túmulo vazio: “Ele não está aqui; 
ressuscitou”, são as palavras mais grandiosas ditas até hoje, 
cuja confissão é o fundamento da vida cristã. A morte não 
podia prendê-lo, pois ele é a própria vida. E o Pai ao ressuscitá-
lo, comprova que ele aceitou o sacrifício de Cristo no nosso 
lugar. Por fim, quando todas as coisas estiverem a ele sujeitas, 
ele entregará tudo ao Pai. Cremos que assim como Jesus 
ressuscitou dentre os mortos, ele também nos ressuscitará? 
DECORAR: ATOS 2.24

16 a 22/2 - FOI EXALTADO 
Atos 2.36; Filipenses 2.9-11 
Devemos estar certos, segundo as Escrituras, que este Jesus 
que o Pai ressuscitou, Deus o fez Senhor e Cristo.  Porque 
Jesus fez-se homem, em tudo fez a vontade do Pai, foi 
obediente até à morte de cruz, Deus o exaltou sobremaneira 
e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Assim, 
toda língua deve confessar: JESUS CRISTO É O SENHOR. Ele 
tem autoridade sobre os homens, anjos e demônios. Temos 
confessado e mostrado na nossa conduta que Jesus é o nosso 
Senhor? DECORAR: ATOS 2.36

23 a 29/2 - VOLTARÁ 
Mateus 24.30; 25.13; Atos 1.9-11 
Jesus voltará. Esta é a maior notícia que o mundo ouvirá nos 
últimos dias. Ele virá como Senhor dos senhores e Rei dos reis. 
Os salvos o contemplarão com alegria. Os incrédulos o verão 
com lamentos. Como Jesus subiu aos céus, ao trono de Deus, 
virá do mesmo modo. Mas por não sabermos o dia e a hora que 
ele vem, devemos aguardá-lo em santidade e oração. Estamos 
fervorosamente orando e vigiando em santidade até o Senhor 
voltar? DECORAR: MATEUS 24.30

Lucas Rafael 
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DOMINGO DE SOL E ALEGRIA!
Por  Telmo Weber

(Um dia com as crianças até 5 anos na chácara)

 O dia 8 de dezembro certamente ficará na memória 
das crianças que participaram, junto com seus pais, de 
uma comunhão preciosa de casais da congregação. As 
famílias vinham chegando com muita disposição, pois o 
dia estava perfeito. Ao chegarem na chácara, as crianças 
se soltavam pelo campo verde, antecipando as bênçãos 
que iriam receber do nosso Pai do Céu. 

A programação dirigida pelos “veteranos” tios Telmo 
e Eloisa começou com uma roda de louvor a Deus, da 
qual participavam as crianças numa roda no meio, e seus 
pais noutra ao redor delas. Foi um momento lindo com 
cerca de umas 70 pessoas ao todo! Depois começaram 
as brincadeiras que elas amam: batata na colher, pista 
de bambolês, saltos sobre a “cobra” (corda que se 
mexia), batata quente etc. Houve até um pai que trouxe 
e apresentou às crianças um pequeno foguete que 

subia bem alto aos ares e soltava um paraquedas; e as 
crianças vibraram.

Então chegou o alegre momento de participarem do 
piquenique em que pais e filhos, todos juntos sentados 
na grama, comeram seus lanches repartindo uns com os 
outros em comunhão.

Depois disto chegou o momento de representar a 
busca da ovelha perdida pelos campos da chácara. Um 
pastor de ovelhas, vestido a rigor, representando Jesus, 
explicava e contava a história da ovelhinha perdida e no fim 
pedia às crianças que o ajudassem a achá-la. Que alegria foi 
a hora de a encontrarem e felizes elas traziam a ovelhinha 
felpuda para os braços do bom pastor, tendo assim uma 
ilustração viva do que Jesus ensinou e mandou-nos fazer. 
No fim as crianças oraram por todas as crianças que ainda 
não tiveram o privilégio de ter um encontro com Jesus, 
assim como elas tiveram. (Pelas fotos os irmãos podem ter 
ideia do que Deus fez naquele domingo tão especial)!
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“O meu justo viverá pela fé” (Hebreus 10.38)

Hebreus 12 começa assim: “Portanto...” significando 
que a conclusão do que foi escrito antes é importante. 
E o que foi escrito? Sobre homens que andaram com 
Deus pela fé. Logo, porém, nos inclui ao dizer: “Portanto, 
assim também nós...”, mesmo que o “nós” se referia aos 
leitores da época em que esta carta foi escrita, o texto 
aponta para o cumprimento de uma promessa futura: a 
Jerusalém celestial.

E continua: “Visto que temos a rodear-nos tão grande 
nuvem de testemunhas...”, perguntamos: Quem são e o 
que testemunham?

É necessário, portanto, olharmos para o capítulo 
anterior: “Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, 
a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os 
antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos 
que o universo foi formado pela palavra de Deus, de 
maneira que o visível veio a existir das coisas que não são 
visíveis” (Hebreus 11.1-3).

Esta é a definição que o escritor nos dá da fé 
daqueles que por ela viveram, não heróis (como alguns 
têm no título do texto), porque não é para alguns, e não 
é algo que só excepcionais podem alcançar, mas “assim 
também nós”.

A certeza das coisas que eles esperavam os guiou 
em suas decisões de modo sobrenatural e a convicção 
dos fatos que não se veem era a verdade pela qual 
viveram. Andaram com Deus, aprovados em sua fé, 
agradaram seu Senhor. A declaração de que o universo 
foi formado pela palavra de Deus, fazendo o visível 
existir das coisas não visíveis faz a diferença aos que 
creem em sua origem e no seu destino. Quem não crê 
donde veio não crerá para onde vai.

Os exemplos de fé aqui citados são para mostrar o 
ensino que precede o capítulo 11.

“Lembrem-se dos dias passados, quando vocês 
sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos 
momentos vocês foram transformados em espetáculo, 
tanto para serem insultados quanto para serem 
maltratados... mas também aceitaram com alegria a 
espoliação de seus bens, porque sabiam que tinham 
um patrimônio superior e durável. Vocês precisam 
perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, 
alcancem a promessa” (Hebreus 10.32-36)

O período em que foi escrita esta carta é de 
perseguição, pelo conteúdo, o templo ainda estava 
em pé, mas logo depois foi destruído. E se acirrou a 
oposição com o imperador Nero. Mas Deus governa em 
todas situações e faz lembrar o que fora dito centenas 
de anos antes: O meu justo viverá pela fé.

A primeira testemunha aqui citada é Abel (vs 4): 

ANDAR 
COM 
DEUS
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“Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente 
do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, 
tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por 
meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala”.

A aprovação de Deus quanto às suas ofertas é 
porque Abel trouxe ao Senhor as primícias do seu 
rebanho e isso agradou ao Senhor (Gênesis 4.4). Andar 
com Deus é amá-lo sobre todas as coisas, o maior de 
todos os mandamentos. É dar-lhe o primeiro lugar, 
oferecendo-lhe as primícias de nosso tempo e trabalho, 
buscando seu Reino em primeiro lugar.

A segunda testemunha é Enoque (vs 5-6): “Pela fé 
Enoque foi levado a fim de não passar pela morte; não foi 
achado porque Deus o havia levado. Pois, antes de ser 
levado, obteve testemunho que havia agradado a Deus. 
De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é 
necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que 
Ele existe e que recompensa os que o buscam”.

Enoque andava com Deus. Como a verdade: “sem 
fé é impossível agradar a Deus”, está vinculada com 
Enoque, certamente ele viveu pela fé, pois agradou 
a Deus a ponto de Ele o levar consigo sem precisar 
experimentar a morte, que é um sinônimo de separação. 
Sua história está em Gênesis 5.21.

Queremos agradar a Deus? Não é por obras, pois, de 
Enoque nenhuma foi citada, apenas a sua fé. Andar com 
Deus é agradá-lo.

A terceira testemunha é Noé (vs 7): “Pela fé, Noé, 
divinamente instruído a respeito de acontecimentos que 
ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma 
arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o 
mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé”. Noé 
era bisneto de Enoque, conhecia a história da família. 
Sua história em Gênesis 6.9 começa assim: “Noé era 
homem justo e íntegro entre os seus companheiros; Noé 
andava com Deus”.

Lendo Judas 14-16 temos um reflexo da época de 
Enoque e agora Deus traz juízo ao destruir a terra por 
causa de sua corrupção. Noé não se corrompeu no seu 
meio, andava com Deus e seu testemunho alcançou sua 
casa, que se salvou com ele.

Andar com Deus nos leva à integridade e obediência. 
Deus diz de Noé: “Você tem sido justo diante de mim no 
meio desta geração” (Gênesis 7.1). 

Não pense que precisamos acompanhar a sociedade 
corrompida que nos envolve. Salvemos os nossos filhos 
dela com o testemunho em nossa própria casa.

A quarta testemunha é Abraão, o pai da fé (vs 8-19): 
“Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu... e 
partiu sem saber para onde ia... Porque aguardava a 
cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto 
e construtor... Pela fé, Abraão, quando posto à prova, 

ofereceu Isaque... Abraão considerou que Deus era 
poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos”.

Romanos 4.18 diz que Abraão creu contra a 
esperança. Recebeu uma ordem de Deus: “Pegue o seu 
filho... ofereça-o em holocausto”. Não se relata o que 
passou nos pensamentos de Abraão durante aquela 
noite, mas no dia seguinte, levantou-se de madrugada 
e, tendo preparado o jumento, rachou lenha para o 
holocausto e levou Isaque para o lugar que Deus lhe 
havia indicado (Gênesis 22.2-3).

Andar com Deus é obedecê-lo incondicionalmente. 
Isso só é possível se o amarmos acima de qualquer 
pessoa. Abraão não é a última testemunha citada, mas já 
somos convencidos por estas que andaram com Deus.

“Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as 
promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram 
com elas, confessando que eram estrangeiros e 
peregrinos na terra”.

A obra de Deus é maior do que o tempo de uma 
geração. Começou na criação e termina na revelação 
(apocalipse) de Jesus, o alfa e o ômega, o princípio e o 
fim. A nós cabe saber de Deus o que Ele quer de nós em 
nossa geração.

A palavra mártir, originalmente em grego, significava 
testemunha porque os cristãos morriam pela causa. 
Vemos um contraste dos que venceram pela fé (vs 32-
35) daqueles que pela fé morreram porque o mundo não 
era digno deles (vs 36-38). A mesma fé!

Concluindo para aquilo que nos diz respeito 
(Hebreus 12.1-3):

“Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos 
tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de 
todo peso e do pecado que tão firmemente se apega 
a nós e corramos com perseverança a carreira que 
nos está proposta, olhando firmemente para o Autor 
e Consumador de nossa fé, Jesus, o qual, em troca da 
alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem 
se importar com a vergonha, e agora está sentado à 
direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele 
que suportou tamanha oposição dos pecadores 
contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem 
desanimem”.

“Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo 
que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser 
interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e 
momentânea tribulação produz para nós eterno peso 
de glória, acima de toda comparação, na medida que 
não olhamos para as coisas que se veem, mas para as 
que não se veem. Porque as coisas que se veem são 
temporais, mas as que não se veem são eternas” (2 
Coríntios 4.16-18).
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NOSSA JORNADA
Por Ismael Ramos de Oliveira

Todos sabem que o avivamento que formou esta 
congregação se iniciou dentro da denominação 
metodista, na capela do Colégio Americano, mas 
em seguida se transferiu, por falta de espaço, para o 
templo da Igreja Metodista Wesley. John Wesley era o 
homem que no passado Deus também usou para um 
avivamento na Inglaterra. Assim como a chama foi se 
apagando entre eles pode acontecer conosco. Mas não 
queremos que a igreja de Jesus, da qual participamos, 
perca a vida do Espírito Santo que nos foi enviado para a 
Sua obra continuar viva.

A obra de Jesus não foi construir templos, nem 
denominações e nem dominações humanas. Somos 
sim, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo 
de propriedade exclusiva de Deus para proclamar as 
virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua 
maravilhosa luz. Em todo lugar e em qualquer lugar.

O povo de Israel que saiu do Egito peregrinando 
pelo deserto por 40 anos para finalmente chegar à terra 
prometida não é referência aos nossos 40 anos de 
existência para dizermos que tenhamos chegado a um 
lugar de permanência. Continuamos sendo peregrinos e 
forasteiros nesta terra. Mas nos dá uma perfeita ideia do 
tempo de jornada.

Os que estiveram entre nós desde os primórdios 
lembram que naquela ocasião se perguntou por que o 
avivamento wesleyano havia cessado. A resposta foi: 

“Porque não oravam mais!” Convictos disso começaram 
a orar e Deus atendeu este clamor porque a vida 
espiritual está na nossa dependência com Deus. A sua 
casa é Casa de Oração.

Agora já não eram só os metodistas, mas de todos 
os cantos pessoas afluíam para lá, a fim de ver os 
irmãos cheios do Espírito Santo fluindo nesta vida. Em 
1976, então oficialmente desligados de denominações, 
reunimos no Colégio Batista brevemente, depois no 
tão falado Tabernáculo da Fé, concomitantemente 
na Branquinha, assim conhecida no Sarandi, além da 
“Redonda” (formato do prédio) em Petrópolis. Entre 
1977 e 1985 passamos pelo Teatro Leopoldina, Colégio 
Bom Conselho, Teatro Presidente, até chegarmos no 
prédio na rua Maryland. Em 1995 saímos dali para o 
prédio da rua Monteiro Lobato. Nestes últimos anos 
usamos o auditório do Colégio Adventista Marechal 
Rondon – CAMAR. 

E agora estamos com um lugar na zona Norte, 
onde temos liberdade de uso todos os dias e em todos 
horários, lembrando que outros irmãos estão na zona 
Sul. Como vamos expandir o governo de Jesus nesta 
cidade? Não é nos trancando no recinto agradável do 
prédio da rua Alberto Silva, apesar de ser um presente 
de Deus para a sua igreja na cidade. Seja bem-vindo a 
esta jornada até chegarmos lá onde permaneceremos 
pela eternidade: A Casa do Pai, onde há muitas moradas!



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

Batismo em Eldorado do Sul
O Senhor Jesus está acrescentado dia a dia os que vão sendo salvos. 
Anos atrás, alguns irmãos se mudaram de Porto Alegre para Eldorado do Sul. 
Hoje, vivem como igreja, reunindo semanalmente nas casas, com liberdade de 
todos os discípulos participarem com seus dons na edificação do corpo. Assim, 
o número vai crescendo e as casas se multiplicando. O Danilo e a Ivonete foram 
batizados este mês. Intercedamos juntos pela Michele, esposa do Danilo, que 
está com câncer, para que seja tocada pelo Senhor.

Comunicações

RUA ALBERTO SILVA, 780 (Sábados às 19h e Domingos às 9h30) 
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 - Domingos às 17h 
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

PRÓXIMOS BATISMOS 
Dias 2/02 e 1/03, às 15h. Na Chácara.

CEIAS DO SENHOR 
(em nosso novo endereço: Rua Alberto Silva, 780) 
Janeiro: 5/01 às 9h30. Fevereiro: 2/02 às 9h30.

ENCONTROS HABITUAIS: 
JOVENS E ADOLESCENTES 
Sábados, às 19h - No novo endereço a partir do dia 
11/01 (Rua Alberto Silva, 780). 
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
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 Precisamos da sua ajuda!
Ore pela ASA:

Por nossas crianças e adolescentes,
colaboradores e voluntários. 

www.asars.org
Conheça mais em nosso site

@asars_ong

Danilo Gomes (Michael Julião)
Ivonete Magnus Machado (Táfila Rodrigues)

Batismo em Porto Alegre Vanusa Gomes dos Santos (Rosalina Silva da Rosa)



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

- Projeto 3D grátis
- Móveis 100% MDF

(51) 996374692
rlfabricademoveis@gmail.com

Ao doar, você está
nos ajudando a acolher
crianças e adolescentes.

Acesse o QR CODE abaixo
e faça sua doação.

Entre em contato:
www.asars.org
51-3366.4679
contato@asars.org /AcaoSocialAlianca

@asars_ong
Nos siga:

ASA RS


