
No capítulo 3 do evangelho de João, Jesus está 
conversando com uma autoridade dos judeus, 
Nicodemos. Ele conhecia profundamente as Escrituras, 
mas pergunta a Jesus, depois da afi rmação acima: 
“Como alguém pode nascer, sendo velho?”

Nascer de novo pode dar a entender novamente 
nascer; mas se olharmos um pouco mais atentamente, 
como Nicodemos deveria ter feito, entenderemos que é 
algo novo, não vivido até então. Comparando com uma 
das profecias das Escrituras, vemos isso se cumprindo 
com Jesus. Ezequiel 36.26-27:

“Darei a vocês um coração novo e porei um espírito 
novo em vocês; tirarei de vocês o coração de pedra e 
lhes darei um coração de carne. Porei o meu Espírito 
em vocês e os levarei a agirem segundo os meus 
decretos e a obedecerem fi elmente às minhas leis.”

Com Jesus se revela o Reino de Deus na terra porque 

para entrar neste reino é preciso nascer da água e do 
Espírito. Água lava impurezas, daí ser o batismo nas águas 
para a remissão dos pecados, assim como pelo batismo 
somos revestidos de Cristo e Ele nos purifi ca de todos os 
pecados. E nascer do Espírito é um nascimento do alto, 
de Deus, não da vontade do homem.

O mais grandioso de tudo isso é que Deus requer 
este novo nascer de todo o mundo, mas sabe que por 
não vir da vontade do homem, precisa intervir do alto. 
Ele colocou o reino de Deus em nós pelo seu Espírito.  
Só assim agiremos segundo os seus decretos e 
obedeceremos fi elmente às suas leis.

O novo de Deus não fi ca velho, é eterno. As coisas 
deste mundo são corroídas com o tempo e envelhecem, 
é por isso que o homem anda todo o tempo atrás de 
novidades, de modismos e de ondas que se vão.Os que 
nascem de novo andam em novidade de vida eterna.

É NECESSÁRIO 
NASCER
DE NOVO
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DE CASA EM CASA

Em março vamos meditar sobre o caráter, a obra, o poder 
de nosso Senhor, desta vez lembrando os nomes atribuídos 
a Ele, como por exemplo em Isaías 9.6-7. Já que fomos 
unidos a Cristo e nos tornamos membros do Seu corpo, 
tudo que é Dele está à nossa disposição e se tornará 
realidade se deixarmos o Espírito Santo trabalhar dia a dia 
na formação daquilo que é próprio de Cristo, em nós.

01 a 07/03
MARAVILHOSO CONSELHEIRO
LER: Salmos 119.24; Isaias 28.23, 26 e 29; Tiago 1.5 

São muitas as vozes que nos dizem o que pensar ou 
fazer. Em qual delas podemos confi ar? Por que muitas 
vezes andamos em círculos e parece que o problema 
não se resolve? Talvez estejamos ouvindo conselhos 
deste mundo e confi ando em nossa própria forma de 
avaliar as situações. Esquecemos que a verdadeira fonte 
de sabedoria é a Palavra de Deus, a qual se torna viva e 
efi caz pela ação do Espírito Santo.

Vamos usar este tempo em família para confessar 
nossa independência e fazermos fi rme propósito de ter 
na Sua Palavra a base de qualquer decisão que vamos 
tomar, da mais simples e corriqueira até aquela que 
pode defi nir o curso de nossa vida.

08 a 14/03
DEUS FORTE
LER: Jeremias 9.23-24; 2 Coríntios 12.9-10

Somos fracos, é verdade. Por isso a Bíblia nos 
manda depositar toda confi ança em Jesus. Ele é o 
Deus Forte que tem prazer em nos guardar. Põe seus 
anjos acampados ao redor dos que o temem; guarda 
nossa entrada e saída. Se é verdade que muitas vezes 
ele permite que passemos por difi culdades, também 
é verdade que em cada luta podemos conhecer ainda 
mais o poderoso Deus que nos ama e fortalece.

Anime a seus irmãos e fortaleçam-se mutuamente 
baseados nesse fato. Vivamos todos os dias bem 
pertinho Dele, nosso amável e poderoso Cristo.

15 a 21/03
PAI DA ETERNIDADE
LER: Salmos 103.13-19; Eclesiastes 3.11; Isaías 57.15

Os dias de nossa vida são curtos e à medida que eles 

passam vemos o desgaste deste corpo mortal. Mas a 
Bíblia garante que todos os que nascem de novo, os que 
se tornam fi lhos de Deus, recebem vida eterna. Isso 
deve gerar em nós uma visão voltada para a eternidade. 
Não desprezamos nosso tempo aqui ou aqueles que 
nos cercam, mas começamos a nos relacionar com as 
“coisas” de maneira correta. Ser o que Deus espera 
de mim é mais importante do que ter aquilo que eu 
planejo. Santidade não é só evitar pecados, mas estar 
de fato separado para Deus, pronto para ser recolhido 
pelo lavrador quando Ele vier buscar os frutos de sua 
semeadura. Examine seu coração e responda: de que 
maneira estou me apropriando e usando as coisas deste 
mundo? Percebo que o Pai da Eternidade nos chama 
para a Sua casa?

22 a 28/03
PRÍNCIPE DA PAZ
LER: Romanos 5.1-2; Filipenses 4.7; 1 Tessalonicenses 5.23

O pecado nos separou de Deus e nos tornou seus 
inimigos até que a obra redentora de Jesus Cristo 
acabou com a barreira de inimizade. Estamos em paz 
com Deus. Mas ainda lutamos contra as tendências da 
nossa carne, as atrações do mundo e as tentações de 
satanás. Estes três afetam nossa vida e, muitas vezes, 
parece que nos tiram a paz.

Você anda perturbado e sem paz? Então ore ( junto 
com seus irmãos) para que o Espírito Santo lhe revele a 
presença constante do poderoso Príncipe da Paz, nosso 
amado Senhor Jesus Cristo.

29/03 a 05/04
PEDRA ANGULAR
LER: Efésios 2.19-22; 1 Pedro 2.1-10

O fundamento de uma casa suporta e direciona toda 
a sua estrutura. Por isso Jesus é comparado à pedra 
que serve de fundamento e referência para o que vai 
ser construído. Cada tijolo é colocado em harmonia 
com essa pedra, de forma que as paredes sejam retas e 
bem fi rmes. Trazendo essa comparação para nossa vida 
com Deus, devemos nos perguntar: o que eu penso, 
falo ou faço está em harmonia com o fundamento, 
que é Jesus? Ou suas palavras “amem”, “orem”, 
“perdoem” não tem valor prático para mim? Como está 
o fundamento de minha vida?
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RETIRO DE JOVENS

eu realmente estou querendo me livrar desse vício que não 
provém de Deus”. Então fomos até o quarto, peguei o isqueiro 
e a carteira de cigarros e pus fogo naquilo, determinando que 
não queria mais aquilo pra mim. Foi tremendo demais! 

Então, na reunião de domingo, dia 23 de fevereiro, fui 
tocado por um fogo, senti Deus de uma forma que eu nunca 
senti. Ele veio, e veio intensamente, tão forte que na mesma 
noite eu fui curado da diabetes, que, no meu caso, precisava de 
um controle rigoroso - eu tinha que aplicar insulina três vezes 
ao dia. Mas Deus é tão bom que, além de me curar da diabetes, 
na mesma noite me curou da ansiedade que também afetava 
meu índice glicêmico. Também quero dizer que o Senhor 
me curou da insônia, um dos piores distúrbios da minha vida! 
Agradeço a Deus por ter sido tão intenso e tremendo na minha 
vida. Então creiam, irmãos, porque Deus cura, Deus é amor, 
Deus é esperança, Deus é tudo!

Gustavo Santos - Sapiranga

Na segunda feira, estando com bastante fome, fi quei 
esperando a hora do almoço bem perto do refeitório. Quem 
já conhece a chácara, sabe que tem um sino que toca para 
anunciar as refeições. Na hora que o sino foi tocado eu pensei: 
“eles deveriam colocar uma sirene aqui para que todos 
pudessem ouvir, afi nal nem todos podem ouvir o sino”. No 
mesmo momento, Deus falou ao meu coração: “Este sino 
chama as pessoas da mesma forma que eu chamo: nem todos 
vão ouvir, apenas os que estão perto. No entanto, muitos 
poderão ver o mover daqueles que vão até ele para buscar 
alimento e dessa forma também irão até ele”.  Então eu disse: 
“tudo bem, Deus, mas e as pessoas que estão nas barracas 
dormindo e não puderam ver ou ouvir”? E Deus respondeu: 
“Elas precisarão ser acordadas e avisadas por aqueles que já 
estão alimentados”.

Martyn Keppler - Porto Alegre

Enquanto louvávamos, por um instante, tive uma 
impressão no espírito de que todos, naquele salão, estavam 
com 100% dos seus corações adorando ao Senhor, sem outro 
motivo a não ser o de glorifi car e contemplar a beleza da sua 
santidade. Esse é desejo do coração de Deus! Que tudo perca 
o valor diante da grandeza de estar em sua presença.

Luan Spencer - Porto Alegre

Curas, libertação, novo enchimento do Espírito, revelações, 
promessas, capacitação e muito mais. O Senhor operou em 
todos nós neste retiro; ninguém volta vazio. 

Santifi cação, unidade da fé, pleno conhecimento do Filho 
de Deus e plenitude de Cristo é o que vejo Cristo realizando na 
Sua igreja, preparando-nos para Sua volta.

Rosy Chindje - Camarões

Creio que pude ter uma nova experiência com o Espírito 
Santo e ser liberta do espírito de religiosidade e legalismo, 
que traz medo e culpa. Vindo de uma família cristã, certas 
coisas acabam sendo mais naturais e é fácil fazer coisas “por 
obrigação”, cumprindo tarefas, porém isso se torna pesado, 
gerando frustração.

Compreendi que com uma vida cheia do Espírito Santo, 
com o coração verdadeiramente entregue ao Senhor, todo o 
resto será consequência. Tudo começa no nosso quarto com 
uma vida de comunhão e intimidade com Ele. 

Bárbara Lutz- Pelotas

Há algum tempo estava orando para que o Senhor me 
usasse através dos seus dons. Então, neste retiro decidi sair da 
zona de conforto, ouvir a voz do Espírito Santo e obedecê-Lo, 
indo até pessoas que não conhecia e dizendo o que o Espírito 
Santo me revelava. É lindo ver que ao dizer sim para o Senhor, 
Ele não só cura e liberta os outros, mas a nós mesmos. Eu 
pude também compartilhar os dons que o Espírito Santo quis 
manifestar através de mim, incendiando outras pessoas a fazer 
o mesmo, e com certeza não voltarei atrás na decisão de ser 
usada por Ele, assim como todos os que foram tocados por 
Jesus nesses dias.

Esther Cunha - Porto Alegre

Tudo começou comigo ajeitando minhas coisas pro 
retiro e levando escondida uma carteira de cigarros (eu já 
tinha deixado, porém recaí). Ao escondê-la, o Espírito Santo 
falou comigo e pediu pra eu levar a carteira para o retiro. Eu 
realmente fi quei perplexo quando ouvi isto, mas levei.

Chegando ao retiro, fi z umas amizades novas (celestiais), e 
ao conversar com esses novos irmãos e amigos, o espírito me 
tocou dizendo: “fala que tu tens algo de que queres ser liberto”. 
Então eu falei: “antes da oração eu queria falar uma coisa pra 
vocês: eu tenho uma carteira de cigarros pra queimar porque 

O retiro de jovens neste verão foi marcante na vida de muitos, como vemos em alguns testemunhos. O sopro de Deus foi para a 
consagração de vidas a Ele e as palavras trazidas foram usadas pelo Espírito Santo para mover nosso coração a ser totalmente dele, 
como foi desde os primórdios na vida de muitos homens do Antigo e Novo Testamentos.

O Verbo se fez carne, ou seja, a Palavra se fez homem e habitou entre nós; e essa palavra também precisa se tornar vida em nós.
Por fi m, foram referenciadas muitas vidas cujo testemunho permanece na igreja como homens que trouxeram avivamentos em 

sua época nos países onde viveram.
Tudo pode começar por um homem entregue totalmente a Deus no seu quarto!
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VIDA
EM 

COMUNIDADE
Por Otocar Wondracek
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Passados os primeiros meses de uso da 
nossa nova sede, começamos a perceber que 
o lugar que Deus nos deu começa a ter vida em 
comunidade. Encontros de todas as gerações.

Cremos que a igreja deve começar a 
perseverar na oração, como em Jerusalém, 
e assim ser a alavanca de mudanças no 
bairro e na nossa cidade pelo poder de Deus 
através do clamor de seu povo. Deus nos 
ouve e nos atende, por isso convocamos a 
todos que podem estar orando conosco no 
horário das 6:30 às 7:30 neste lugar, antes de 
ir ao trabalho, de segundas às sextas-feiras. 
Por enquanto estamos utilizando uma sala 
apenas, mas por que não mais?

Logo teremos um espaço melhor para 
ali mesmo ter nosso café com comunhão, 
num ambiente propício ao discipulado, 
aos contatos, às confraternizações e às 
comemorações.

Vemos também este ambiente como um 
lugar para formar as próximas gerações com 
treinamentos e oportunidades para crescer, 
aprendendo a servir o Senhor da igreja. Assim 
queremos que os jovens desfrutem e cuidem 
deste lugar como sua casa.

Como viram, estamos instalando cozinha, 
berçário, livraria etc. Aos poucos os serviços 
estarão à disposição de todos e o Senhor vai 
suprindo as necessidades da vida em comum.

Como presbitério escolhemos nosso 
irmão Marco Reis para nos ajudar na 
administração deste local, portanto 
cooperemos com ele nessa tarefa às vezes 
difícil. E trouxemos nosso irmão Bilnei para 
nos ajudar a zelar pela sede.

No palco temos um batistério para 
aproximar os novos convertidos da 
participação na congregação. Almejamos que 
o Senhor possa fazer novamente entre nós o 
acrescentar dia a dia os que vão sendo salvos.

Como já foi dito, não queremos nos 
enclausurar por encontrarmos aqui um lugar 
confortável, mas trazer para dentro do Reino 
muitos perdidos e desgarrados. Nunca nos 
afastemos da simplicidade e pureza que há em 
Cristo. O Senhor Jesus é o nosso exemplo de 
humildade.
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FILHOS
EM PERIGO!
Por Telmo Weber

Cada vez mais se acentuam no mundo os ataques 
contra nossas crianças e adolescentes. Só para citar 
alguns dos mais preocupantes:  

1. O grande número no país de crianças 
desaparecidas. Uma das hipóteses é seu uso nos 
sacrifícios em rituais de magia negra.

2. O aumento da pedofi lia (nome mais brando para 
pederastia, assim chamada há algumas décadas). 

3. A doutrinação perversa da ideologia de gênero que 
confunde a mente da criança quanto à sua identidade. 

4. A gravidez precoce na adolescência que gera 
graves problemas sociais. E por aí vai...

É inconcebível que a Igreja e as famílias cristãs 
fi quem passivas diante de tantos ataques. Satanás 
sempre quis devorar as crianças: o menino Moisés e o 
menino Jesus são claros exemplos disto. Não foram 
mortos porque Deus tinha um grande propósito com 
eles. O primeiro foi salvo num cestinho. O segundo fugiu 
com seus pais para o Egito. Um tornou-se o libertador 
de Israel, o outro o Salvador do mundo.

Sabe-se que nas guerras de outrora existia um 
destacamento que, por séculos, foi usado como alvo 
em prol de uma batalha ganha. Eles eram chamados 
de “infantes”, pois eram crianças indefesas colocadas 
à frente de um exército para serem os primeiros a 
morrer. Uma crueldade que era considerada uma “baixa 
aceitável” a fi m de que aquele exército fosse o vencedor. 
Desta prática surgiu a palavra “infantaria”, que até 
hoje é usada no contexto militar. Terroristas de hoje 
têm usado “meninos bomba” para acionar explosivos 
e matar muitos. Em Êxodo 10.10 e 11 Faraó acabou 
deixando os adultos irem, mas manteve as crianças 

presas consigo. Faraó é uma representação do diabo 
que segura e prende as crianças consigo para que elas 
não sejam ganhas para Cristo.

PAIS, IGREJA, PELEJAI POR VOSSOS FILHOS! 
(Neemias 4.14)

Esta é a forte palavra de Deus dita por Neemias 
e que hoje ainda deve ecoar em nossos corações e 
mentes. Às vezes, temos a impressão de que satanás 
está vencendo a peleja. Muitos de nossos fi lhos têm se 
desviado dos caminhos de Deus, até os que foram bem 
instruídos neste caminhar desde seu nascimento. Há 
pais que se culpam e perguntam: onde falhei? Porém 
nem sempre a falha está só nos pais, mas no coração do 
fi lho. Numa igreja da Argentina soubemos que isto estava 
acontecendo em larga escala. Muito preocupados, vários 
pais se uniram e estão orando e jejuando para a reversão 
deste quadro. A última notícia é que cerca de 60 destes 
jovens já retornaram ao Caminho. Toda guerra começa 
com os joelhos dobrados e jejuns. 

Sabemos que alguns pais entre nós já estão orando 
por este motivo e já estamos vendo alguns jovens 
retornando. Encorajo-os a que não esmoreçam e que 
muitos outros pais se juntem a este grupo.

Nossos fi lhos não são “baixas aceitáveis”, não 
podem fi car sozinhos na frente das batalhas deste 
mundo. Precisam ser resguardados e protegidos pelos 
pais. A peleja é dura, mas a Palavra também diz que o 
“Senhor pelejará por nós” (v.20), e que “muito pode, por 
sua efi cácia, a súplica do justo” (Tiago 5.16). Que Deus 
abençoe nossos fi lhos! Que Deus desperte as famílias 
da sua Igreja para vencer esta luta!
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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 de segunda a sexta-feira das 9 às 12h 30. Rua Alberto Silva, 780. 
Fone/WhatsApp       : (51) 3398 3285.

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

Comunicações

RUA ALBERTO SILVA, 780 (sábados, às 19h - Jovens; domingos, às 9h30)
Secretaria (51) 3398-3285

CACHOEIRINHA - CACHOEIRINHA - CACHOEIRINHA Rua Campos Sales, 109 - Domingos, às 9h30 - José Acosta (51) 
3469-5938 e Everton Tonin - (51) 9 9977-2031

CHÁCARA FIGUEIRA FRUTÍFERA - CHÁCARA FIGUEIRA FRUTÍFERA - 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 4/04, às 15h. Na sede.

CEIAS DO SENHOR
Dia 05/04, às 9h30.

ENCONTROS HABITUAIS:
ORAÇÃO NA SEDE
Participe orando com irmãos todas as manhãs das 6h30 
às 7h30.

JOVENS E ADOLESCENTES
Sábados, às 19h
Fique atento a programações especiais divulgadas via 
Facebook e Instagram: @jovens.poa

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

Visite também a livraria da sede.

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

/acaosocialalianca ASA RS

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

Batizados em 
janeiro e fevereiro
Deiwis Fraga Clemente (Ari Santana)
Elisete Dias da Silva (Salete e Renato)
Fábio Amaral da Silva (Florival Lunardi)
Gabriela Poganski (Ricardo e Vanessa)
Jessika Nascente (Fabiana Rodrigues)
Jonas Charão Braga (Armindo Poganski)
Lizete Amaro (Edda Pfl üger)
Tatiana Kunrath (Janete Santana)
Maria de Lourdes Batista Cruz (Shaiene Pippi)
Thais Oliveira Pereira (Táfi la Rodrigues)
Diego Brinkmann Kwiatkowski (Gustavo Rodrigues)

 - Atende de segunda a sexta-feira das 9 às 12h 30. Rua Alberto Silva, 780. 
Fone/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 99918.8544 - 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
-

Projeto 3D grátisProjeto 3D grátisProjeto 3D grátis
-- Móveis

Projeto 3D grátisProjeto 3D grátis
MóveisMóveis 100%
Projeto 3D grátisProjeto 3D grátis

100%100% MD
Projeto 3D grátis

MDMDF

(51) 996374692
rlfabricademoveis@gmail.com
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