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‘.O Senhor sempre cumpre 

o que promete; ele é fiel 

em tudo o que faz’. 

Sl 145:13
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03 - Cláudio Hansaul 

Filho - 9814.8889

03 - Daiany Cristhine 

Auda - 9990.5159

04 - Karyn Pereira 

Soares - 3699.5071

04 - Levi dos Passos 

Pinho - 3387.5033

04 - Marco Aurélio 

Jorge Júnior - 

9967.4931

05 - Neuraci Jesus 

Bueno do Carmo - 

9960.2404

06 - Kauê Ribeiro de 

Castro Santos - 

9656.6652

08 - Nilsa Teresinha 

da Silva Sortica 

Gomes - 8402.3058

10 - Marcos Weidner 

Pontoni - 9979.1466

11 - Marli do Rocio 

Ribeiro - 8471.6928

12 - Cesar Melgarejo 

- 9167.3901

‘Igreja que faz diferença’- Mt 5:13-14

QUAIS SÃO NOSSOS VALORES?

Atos 5:42
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Vamos meditar esta semana em textos da Palavra de Deus que falam sobre os 

valores que temos como igreja! Medite com calma nestes textos... Não tenha 

pressa na presença de Deus! Esteja atento à voz do Senhor... E que Deus fale 

contigo e te abençoe! Uma semana especial de Deus!!!

Segunda
Terça
Quarta

Quinta

Sexta

Sábado
Domingo

Mateus 28:18-20

Josué 24:15

2 Timóteo 3:14-17

Mateus 9:35-38

Tiago 2:1-13

Células como base: ‘de casa em casa’  

Famílias saudáveis: servindo ao Senhor

Promover restauração da dignidade

Acolhimento & Excelência
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Eu tenho um valor? Jesus tinha valor? 

Antes de responder essas perguntas me 
responda essa aqui primeiro: O que são 
“valores”?  Numa busca rápida descobri 
que: ‘‘Valores são o conjunto de 
características de uma determinada 
pessoa ou organização, que determinam 
a forma como se comportam e interagem 
com outros indivíduos’’. Bom, pra 
exemplificar, para que eu possa ser em de amar a todos sem distinção. O valor 
minha sociedade uma pessoa “útil”, ou que Cristo tinha dentro dele, o moveu a 
melhor, uma pessoa “politicamente se importar com aqueles que eram 
correta” (como usa-se muito por aí), eu deixados de lado pela sociedade que os 
preciso ter algumas condutas que tratava como se não merecessem 
naturalmente serão regidas por esses respeito e nem amor. O valor faz isso. 
valores que já estão dentro de mim. Quando nossos valores são conhecidos e 
Valores ensinados por nossas famílias, vivenciados podem marcar a vida de 
igreja, etc. Esses valores vão me dizer que muitas pessoas. Com certeza alguns 
não posso entrar em um supermercado, valores foram passados a cada um de nós 
pegar um produto e sair sem pagar. Vão pelos nossos pais, avós, não tenho 
me dizer ainda: ‘‘não erga a voz para uma duvidas disso. Mas você sabia que como 
pessoa mais velha.’’ Tenho de respeitá-la. igreja, nós também temos valores? Esses 
Ou ainda, se quero ser um profissional de valores foram pensados e alinhados com 
sucesso preciso fazer isso, isso e aquilo. a Palavra de Deus para que, como igreja, 
Enfim, são só alguns exemplos que nos possamos caminhar e crescer em 
mostram como devemos agir. Os valores unidade e maturidade. Se assim o 
fazem parte de nossas vidas, a partir do fizermos, seremos mais relevantes na 
momento que os aprendemos quando igreja (para com nossos irmãos), como 
nos são ditos e depois com a prática também em nosso bairro, cidade e 
daqueles que nos ensinaram. Uma vez sociedade. Nossos valores precisam ser 
aprendidos e praticados se tornam aprendidos, revistos e praticados até que 
comportamentos naturais de cada um. se tornem hábitos e ações naturais em 
Mas, vamos voltar as questões: Eu tenho nós. Você sabe quais são esses valores? 
um valor? Jesus tinha um valor? Sim, no Que tal dar uma olhadinha no banner que 
caso de Jesus, eu estava lendo a está no fundo do salão de culto e refletir 
passagem de Marcos 2:13 a 17, onde sobre cada um deles. Talvez alguns já 
Jesus chama Levi (Mateus), para segui-lo façam parte de sua vida, mas quem sabe 
e depois vai comer em sua casa com outros mereçam mais atenção e prática. 
pecadores. Nesse texto dá pra perceber Faça isso! Deus te abençoe!
um valor claro na vida de Jesus, que era o Presb. Eder Valentim Koglin



FIQUE POR DENTRO CÉLULAS

Celebração - Domingo - 10h30 & 19h

‘Cada casa uma igreja, cada membro um ministro’.

ACONTECE NA MAANAIM

SOBRE A VISÃO

ESTAÇÃO DA COLHEITA

por Pr. José Augusto Moser Cury

No próximo Domingo, 08/11, 

daremos início à Estação da Colheita 

que irá até o dia 30/01/2016! O foco 

desta estação é: Celebração! 

Celebrarmos a Deus pela caminhada 

de 2015, pelas conquistas, além de 

colhermos os frutos de todo o trabalho 

realizado. Nesta Estação teremos A tempo de colheita, multiplicação e 
Vigília de Ação de Graças no dia f r u t i f i c a ç ã o !  V a m o s  b u s c a r  
27/11, um tempo de celebração e experimentar isso em nossas células e 
gratidão pelas bençãos de Deus na também nos engajarmos nas ações e 
vida das células e da igreja, bem eventos da igreja durante esta estação! 
como, teremos a Celebração de Natal, Que também seja um tempo de 
um de nossos eventos evangelísticos preparação para aquilo que Deus tem 
do ano, ou seja, um evento de preparado para o próximo ano! 
colheita! Queremos animar todos os Continue a evangelizar, discipular, 
membros a se engajarem neste tempo testemunhar e celebre os feitos do 
em celebrarem os feitos de Deus! É Senhor com gratidão e alegria!!!

CÉLULAS

SUPERVISÃO JIN

Supervisor: 

Presbº Jin Soo Chung

Contatos: 9985.1723

   

Células: 

06 - José Cury

10 - Cristiano Sousa

13 - Marco Aurélio

27 - Saulo Garcia

Superintendência 

Auxiliar: Não possui

Pr. Reinaldo Briones

jin_maanaim@

yahoo.com.br

VIGÍLIA DE AÇÃO DE GRAÇAS

por Pr. José Augusto Moser Cury

Estamos nos aproximando de nossa 

última vigília do ano, e como fazemos 

já há várias anos, esta Vigília é 

dedicada à Ação de Graças pelas 

bênçãos e conquistas neste ano de 

2015! E para isso iremos nos reunir 

como igreja (queremos contar com 
expressando sua gratidão das mais 

todas as células) no dia 27/11 às 20h 
variadas formas (testemunho, vídeo, 

para agradecermos a Deus pelo 
esquete, música, etc...). Converse 

sustento e graça sobre nós enquanto 
com seu facilitador/supervisor e 

igreja em mais um ano de caminhada! 
prepare-se desde já! Após teremos 

Além de louvor e oração, teremos a 
Confraternização! Contamos com 

par t ic ipação das  superv isões  
você! Participe com sua célula!!!

3º MÓDULO DE 
ESTUDO BÍBLICO
Carta aos Hebreus

FORMAÇÃO ESPIRITUAL

ESCOLA DE LIDERANÇA

BAZAR NO TANGUÁ REUNIÃO DIACONIA

VIGÍLIA DE AÇÃO DE GRAÇAS

ESTAÇÃO DA COLHEITA

ENCONTRO DESPERTA DÉBORA 
‘Mães orando pelos seus filhos’

Lembrando que estes encontros 

acontecem quinzenalmente! Maiores 

informações com Lorena Cury. ‘Mães 

de joelhos, filhos de pé’.
Atenção! Não teremos aula amanhã, 

02/11, em virtude do feriado de 

Finados. O próximo encontro será no 

dia 09/11, Segunda-feira às 19h30! Este será o último de 2015! Dia 14/11, 
Vamos perseverar no estudo da Bíblia! Sábado das 14 às 19h. Para todos 

aqueles que desejam se tornar 

membros da IPI Maanaim por batismo, 

profissão de fé ou transferência. As 
O próximo encontro será nesta inscrições devem ser feitas com 
Quarta-feira, 04/11 das 20 às 21h30. facilitadores de célula ou pastores até o 
Para toda a liderança da igreja! Aberto dia 08/11! Este curso é gratuito e tem 
a todos os interessados! Não perca as turma mínima de 08 pessoas! Informe-
últimas aulas de 2015! se e participe!

Será no próximo Sábado, dia 07/11 às Será no dia 17/11, Terça-feira às 20h. 
9h na Escola Profª Clair do Rocio Para todos os diáconos, diaconisas e 
Sandri. Pedimos o apoio da igreja com auxiliares do Ministério! Maiores 
doações! Quem desejar ajudar na informações com Diác. José Cury.
preparação e no dia do Bazar, favor 

falar com Presbº Luis Roberto (Chico).

Será no dia 27/11, Sexta-feira das 20 

às 24h. Tempo de gratidão e louvor a 
No próximo Domingo, 08/11, Deus pelo ano de 2015, além da 
daremos início à esta estação que terá participação das Supervisões de Célula 
c o m o  f o c o :  C e l e b r a ç ã o  e  (Presb. Luis Roberto, Pr. Zéu, Presb. Jin, 
Multiplicação!  Informações na seção Presbª Mari, Chrisitina e Nelson 
‘Sobre a Visão’! Baroni). Cada supervisão terá 15 

minutos para apresentar seus motivos 

de gratidão! Após a Vigília, faremos 

uma Confraternização com comes e 

bebes (maiores informações com os 
O próximo encontro será no dia facilitadores). Preparem-se desde já e 
09/11, Segunda-feira às 14h30. participem!!! 

FREQUÊNCIA 

NAS CÉLULAS

Semana 39: 19/10 a 24/10

Supervisão     Nº de pessoas

Jin...................................37

José Augusto...................29

Nelson............................41

Total.............................188

Christina..........................17

Luis Roberto....................53

Mari................................11
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