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Josué 6.15 - “No sétimo dia, madrugaram ao 
subir da alva e, da mesma maneira, rodearam 
a cidade sete vezes; somente naquele dia 
rodearam a cidade sete vezes”.

Por que? Porque assim o Senhor ordenou 
a Josué! Parece apenas um ato de guerra? 
Não! Foi um ato de obediência e de confiança. 
Josué obedeceu ao Senhor. Os sacerdotes 
obedeceram a Josué. O povo obedeceu aos 
sacerdotes. E a vitória veio como fruto da 
obediência. 

Sete vezes, por que? Porque é o número 
de coisa completa, plena, a que nada falta! 
Obediência completa. Sempre é e será assim, 
em nossa relação com o Senhor. Ele é o Senhor 
e nós filhos obedientes. O mundo prega a 
autonomia (cada um é lei para si mesmo). 

Muitas vezes a igreja e os “servos de 
Deus” desobedeceram e se deram muito mal. 
A obediência é sinal de reconhecimento, de 
confiança e de vontade submetida! E isso é que 
agrada a Deus. Como disse Samuel a Saul: “Tem, 
porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos 
e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua 
palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o 
sacrificar...” (I Sm 15.22). Amém!

Faze de mim um servo obediente, Senhor! Amém!

MEDITAÇÃO
Por Moysés Moraes
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DE CASA EM CASA

03 a 09/maio
O FILHO DO HOMEM 
NO MEIO DOS CANDEEIROS
LER: Apocalipse 1:12-13; 2:1-7
Como os candeeiros se referem à igreja (Apoc. 1.20) e 
Jesus está no centro dessa cena, podemos concluir que 
Ele deseja nossa atenção mais do que qualquer coisa. 
Jesus nos ama e quer verdadeiramente nos pastorear, 
especialmente nestes dias de tanta incerteza.

O relacionamento de amor e intimidade com o Senhor 
tem que ser a base de tudo que fazemos para Ele. Sem 
isso, não há chama no candeeiro, nem luz para o mundo.

Como está nossa comunhão e intimidade com Ele? O 
que tem sustentado as obras que fazemos para Ele?

 

10 a 16/maio
OLHOS COMO 
CHAMA DE FOGO
LER: Apocalipse 1:14-15; 2:18-29
O olhar de Jesus como chamas de fogo pode ser 
entendido de muitas maneiras, mas, sem dúvida, 
demonstra que ele conhece o nosso interior. Não há 
barreiras para aquele que sonda mentes e corações, que 
“trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, e também 
manifestará os desígnios dos corações” (1 Coríntios 4.5). 

Vamos abrir voluntariamente nosso coração ao Senhor, 
expor nossas dificuldades, medos e sonhos. Ele é capaz 
de santificar nossa alma segundo sua perfeita vontade.

 

17 a 23/maio
O QUE TEM 
A ESPADA AFIADA
LER: Apocalipse 1.16; 2:12-17; 3:1-5
Querendo nos derrubar, Satanás arma ciladas utilizando 
enganos sutis que se misturam à verdade e acabam por 
manchar nossas vestes de justiça. Somente a verdade 
(a espada) que sai da boca do Senhor é capaz de trazer 
santidade e salvação. A relação do discípulo com a 
Palavra de Cristo não é opcional, nem pode ser eventual, 

pois é a partir desse firme fundamento que o Espírito 
Santo nos guarda de tropeços.

Como tem sido nosso contato com a Palavra? Ela está 
habitando ricamente em nós?

 

24 a 30/maio
AQUELE QUE 
VENCEU A MORTE
LER: Apocalipse 1:17-18; 2:8-11; 3:14-22
Em tribulações como a descrita para a igreja de Esmirna, 
o Senhor se apresenta não somente como aquele que 
venceu a morte, mas que também tem na sua mão as 
chaves da morte e do inferno. Para Filadélfia ele diz algo 
semelhante, pois a chave que tem em sua mão é capaz 
de abrir ou fechar qualquer porta, sem que ninguém 
possa se opor a isso.

Ver Jesus dessa forma nos dá força, confiança e 
descanso para enfrentar qualquer situação. Observe 
que ele não disse que iria retirar a tribulação que viria 
sobre aqueles irmãos, mas daria a eles o poder para 
vencer a morte. Cremos nessa verdade?

 

31/maio a 06/junho
A FIEL 
TESTEMUNHA
LER: Apocalipse 1:4-6; 3:14-22
Uma “Testemunha fiel” não significa apenas aquela que 
fala a verdade sobre um fato, mas também se refere 
a um mártir, alguém que perde sua vida por não negar 
sua fé e por se manter firme em sua causa. A causa 
do Senhor Jesus era fazer a vontade do Pai e resgatar 
os filhos perdidos. A Sua humildade e dependência 
contrasta com a inexplicável independência e soberba 
da igreja de Laodicéia. Olhando para esse quadro, que 
parece ser tão similar aos dias de hoje, devemos avaliar 
nossa relação com o Senhor: se estamos dispostos a 
andar com aquele que é A Testemunha fiel e verdadeira. 
Se a resposta é sim, podemos não ter a aparente 
tranquilidade de Laodicéia, mas temos a promessa do 
Senhor de estarmos no trono junto com Ele.
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DESPEDIDA 
DE NOSSO 
PAI MOYSÉS
Por Demétrius Vasconcellos

Num lindo e ensolarado domingo de Páscoa, dia da 
ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, numa 
manhã cheia de paz e esperança, lembramos as palavras 
do nosso Senhor: “Eu sou a ressurreição e a vida; quem 
crê em mim, ainda que esteja morto, viverá”. Foi neste 
ambiente em que se deu a despedida do corpo de 
Moysés Moraes no Cemitério Parque Jardim da Paz em 
Porto Alegre.

Por conta da imposição do período de afastamento 
social, infelizmente o número de pessoas presentes 
foi limitado. Não fosse esta restrição, certamente 
afluiriam centenas de pessoas, que gostariam de 
estar presentes, pelo carinho e reconhecimento da 
importância e influência que Moysés teve na vida da 
igreja principalmente na cidade, mas também dentro e 
fora do Brasil. 

Puderam estar presentes no dia, a esposa, os filhos com 
suas famílias que moram em Porto Alegre, Irlan e Doris 

Menegon (um dedicado casal de discípulos e amigos 
de longo tempo que o acompanhou até o fim); além de 
Asaph Borba e de pastores da Comunidade. 

Foi um tempo com muitos cânticos, conduzidos pelo 
Asaph, que também conviveu ligado em discipulado 
com Moysés; e muita gratidão ao Senhor pela vida do 
nosso muito amado pai. Jan, José Gustavo e Demetrius 
foram os pastores que puderam servir com palavras e 
ações de graças.

Foi uma despedida simples, assim como Moysés era 
simples, mas ao mesmo tempo cheia da preciosa 
presença do Espírito Santo, nos confortando e nos 
enchendo da convicção de que em breve vamos nos 
encontrar novamente.

Bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem 
no Senhor. Sim – diz o Espírito – para que descansem 
de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham (Ap 
14.13-14).
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UMA CURTA BIOGRAFIA 
DE UMA LONGA VIDA

PRIMEIROS ANOS
Moysés Cavalheiro de Moraes nasceu no dia 15 

de outubro de 1927, em São Gabriel/RS. Seus pais, 
Miguel e Sara, deram a Moysés e a sua irmã Marília uma 
herança espiritual sólida, ainda que dentro das tradições 
religiosas do metodismo norte-americano. Ele próprio 
contava vir de uma família pobre, porém unida; e ter 
vivido uma infância feliz, cheia de molecagens com 
coisas que nem contava aos pais.

Aos 17 anos, porém, após um congresso de jovens, teve 
um encontro com Jesus e muita coisa passou a mudar em 
sua vida. Essa experiência o fez trocar logo os seus valores. 

CHAMADO AO MINISTÉRIO
Moysés nunca quis ser pastor. No entanto, havia um 

reverendo, assim chamavam o pastor, que visitava a família 
e sempre orava por ele para que Deus um dia o chamasse 
ao ministério. Ele não se agradava disso e dizia a seus pais 
que queria ser médico e não podia se imaginar pregando. 
Mas Deus queria outra coisa e acabou atendendo a oração 
do reverendo Eduardo Menna Barreto Jayme. 

Em 17 de janeiro de 1947, em uma reunião de oração 
dirigida pelo cozinheiro do Colégio IPA, que era um homem 
simples e cheio de piedade e amor, mas foi usado por 
Deus ao ler o texto de Mc 9.37-38, que nos ensina a rogar 
ao Senhor que mande obreiros para sua seara. Ele então 
pediu para que o jovem Moysés, com 19 anos na época, 
dirigisse a oração. Ele, que não gostava de orar em público, 
obedeceu pedindo a Deus que mandasse mais obreiros 
para a sua seara. Naquele momento, Jesus se tornou 
tão real para ele que O ouviu dizer: “Vai você mesmo 
para a seara.” Ao levantar-se da oração, Moysés sentiu-
se diferente, havia desaparecido o médico e nascido 
um pastor, que ele nunca antes quisera ser. Muitos se 
alegraram com a notícia, especialmente a Lyginha, uma 
jovem com quem estava iniciando um relacionamento.

RENOVAÇÃO ESPIRITUAL
Moysés passou anos servindo na denominação 

metodista. Primeiramente em São Paulo, depois General 
Câmara, Cachoeira do Sul, Alegrete e, por fim, Porto Alegre. 
Moysés foi, então, ao Canadá, onde ficou oito anos e meio 
aperfeiçoando-se no campo da teologia sistemática. Ao 
voltar desta viagem, além de doente, sentia-se frio por 
dentro, desmotivado e desapontado consigo mesmo.

Em maio de 1973, na “Semana Wesleyana”, enquanto 
estudava os livros de John Wesley, com todos os 
professores, alunos e membros do Conselho Diretor do 
Seminário Metodista, uma senhora piedosa, Dna. Silvia 
Torres, fez perguntas intrigantes para todos acerca do 
poder de Deus em sua experiência como igreja. Como as 
respostas se mostraram insatisfatórias e quase sempre 
negativas, todos decidiram orar para buscar o Senhor e 
receber o poder de Deus prometido nas Escrituras. 

Deus, então, começou a realizar coisas novas e 
tremendas. Moysés experimentou a cura de uma hérnia de 
hiato e logo depois, no dia 13 de julho, o batismo no Espírito 
Santo, falando em línguas. Tal fato foi considerado por 
seus colegas metodistas como uma ofensa aos padrões 
da denominação. Logo o apelidaram de “pentecostal”, 
mas ele não se ofendeu com isso, pelo contrário, sentiu-se 
imensamente grato a Jesus, o batizador no Espírito Santo, 
que lhe deu essa bênção pela Sua maravilhosa graça.

Em 1977, juntamente com Erasmo Ungaretti, 
Moysés saiu da denominação, e passou a cuidar da 
comunidade que tinha se formado ao redor deles com 
aproximadamente 300 irmãos. 
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REVELAÇÕES DO ESPÍRITO SANTO 
Segundo Moysés, estas foram as revelações 

importantes: 

• O suprimento da Verdade de Deus com uma
nova visão das Escrituras.

• A importância do batismo no Espírito Santo. 

• Uma renovada disposição e entrega nas mãos
do Senhor para ser usado segundo a Sua vontade,
manifestando os dons do Espírito Santo.

• Uma crescente compreensão da graça de Deus
e do Seu amor, afetando tudo, inclusive a estrutura
da igreja e o seu serviço. 

• O suprimento sobrenatural de sua família por anos a fio.

SUA PALAVRA FINAL
“Precisaria muito papel para dizer aos irmãos tudo 

sobre o cumprimento de todo o propósito de Deus, mas 
direi apenas o que o Senhor falou a uma das igrejas da Ásia: 
Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Amém!”     

DESPEDIDA     
Dia 11 de abril de 2020 o seu Senhor o tomou para 

si, com 92 anos e meio. Moysés deixou quatro filhos: 
Márcia, Marcos, Samuel e Mírian, com seus cônjuges, 
seus 10 netos e seus 8 bisnetos.

O  S E N H O R  J E S U S ,
E S S E  E U  V O U  E N C O N T R A R ,
E  I S S O  É  T U D O .

MOYSÉS 
CAVALHEIRO 
DE MORAES 

11/04/2020
15/10/1927
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TESTEMUNHO 
DE UM DISCÍPULO

Gostaria de compartilhar algumas coisas que 
marcaram a minha vida e da minha família no convívio 
com o nosso querido Moysés: 

Eu o conheci aos dez anos de idade na cidade de 
Cachoeira do Sul, onde então era pastor de uma igreja 
local. Como um auxiliar, ainda menino muitas vezes eu lia o 
texto da Bíblia nos cultos em que ele ministrava a Palavra. 

Quando ele foi transferido para Porto Alegre, a fim 
de pastorear uma igreja aqui na cidade, minha família 
também veio, meus pais e irmãos, e eu continuei a ser 
o jovem que o auxiliava. Posteriormente, ele esteve 
presente em minha união matrimonial com a Alzira, 
e, enquanto trazia a palavra do casamento, disse que 
a glória de Jesus se manifestaria através de nossas 
vidas. Desde aquele dia até hoje esta profecia tem se 
cumprido em nossos 50 anos de casados.  

Quando Moysés foi renovado e batizado no Espírito 
Santo, chamou-nos a experimentar o mesmo, e assim 
levou toda a minha família a Cristo. Daí em diante 
começou a me discipular, pois queria praticar a revelação 
que recebeu do “Ide e fazei discípulos.” Ele permaneceu 
até o fim fazendo isto e me ensinou a fazer o mesmo. 

Muitas vezes eu o acompanhava em suas viagens, 
durante as quais compartilhávamos nas igrejas tradicionais 
a experiência do batismo no Espírito Santo. Vimos a 
glória do Senhor se manifestando em muitos lugares, 
pois muitos irmãos foram cheios do Espírito Anos depois, 
fui chamado pelo Senhor para o encargo de presbítero 
em Porto Alegre, recebendo a imposição de mãos dele e 
também dos demais presbíteros de nossa cidade. 

Tivemos muitos anos uma relação de amor 
fraterno, às vezes chorando diante do Senhor, mas 
sempre vendo a glória d’Ele. Fui ensinado e cuidado 
por ele para que praticasse a revelação que havia 
recebido e depois a transmitisse à Igreja. Mais tarde, lá 

Obs.: Provavelmente, de todos os discípulos que 
podem testemunhar das marcas de amor deixadas pelo 
Moysés, o Rogério seja o mais próximo.

estava ele nos casamentos de nossas duas filhas, que 
o chamavam carinhosamente de vozinho. Até o fim de 
sua vida, passados todos estes anos, continuava a ser 
discipulado por ele.

Por Rogério Rodrigues



Comunicações

LOCAIS E 
HORÁRIOS 
DOS ENCONTROS 
DA CONGREGAÇÃO

Canoas - 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

RUA ALBERTO SILVA, 780 (sábados, às 19h - Jovens; 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

Informativo com o propósito 
de servir o Corpo de Cristo

Equipe editorial: igrejapoasecretaria@gmail.com

SECRETARIA - De segunda a sexta-feira, 
das 9 às 12h30. Rua Alberto Silva, 780. 
       Fone/WhatsApp: (51) 3398 3285.

ENCONTRE E 
PUBLIQUE ESTUDOS 

E PREGAÇÕES CRISTÃS

Download gratuito nas lojas Play Store Apple Store

Assista o vídeo 
em memória de 
Moysés Cavalheiro 
de Moraes

Acesse 
a versão 
digital em 
nosso site.

Batizados em abril
Juan Felipe Rico Albano (João Marcos Otto)

Conheça 
e divulgue 
nossa 
livraria.



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 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

Papelaria Cristã
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padraosantoparaempresas

padraosanto
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CCaanneettaass
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eemm  GGeerraall
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BBaannnneerrss

CCoommuunniiccaaççããoo  VViissuuaall
SSeerrvviiççooss  GGrrááffiiccooss

((SSoolliicciittee  oorrççaammeennttooss))


