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Ano XX

“Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel no 

pouco...” Mateus 25:21

Há um grande valor nas pequenas coisas, 

nos pequenos serviços, nas atividades às 

vezes consideradas insignificantes para os 

homens, mas agradáveis aos olhos do 

Senhor. O Reino de Deus valoriza, e muito, 

os pequenos gestos, os humildes começos 

(Zc 4:10), as pequenas moedas (Lc 21:2-3), 

o copo de água fria (Mt 10:42), o amarrar as 

sandálias de alguém (Mc 1:7). O que Deus 

requer de nós não são necessariamente as 

grandes obras, mas a fidelidade em servi-lo 

no pouco que está ao nosso alcance. No 

Reino de Deus, ser chamado de servo é 

receber um elogio ímpar (Mc 9:35). Bem-

aventurados os humildes, aqueles que não encontro entre meus irmãos da célula, 

aspiram grandezas, elogios, visibilidade ou entre meu oikós, ou entre a família da fé, e 

créditos dos homens (Mt 6:1), àqueles que que posso fazer mais do que uma oração?

sabem servir em silêncio, por amor ao Pai e Se há alguma dúvida em nosso coração 

ao seu próximo – esse será considerado sobre como e onde devemos exercer nosso 

grande no Reino dos céus. ministério, podemos afirmar com certeza 

O Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso que nosso primeiro ministério é o de ser fiel 

encarnado, se humilhou e “esvaziou a si a Deus nas pequenas tarefas, talvez 

mesmo e assumiu a posição de escravo” (Fp naquelas que outros recusem, por serem 

2:7). Ele foi nosso maior exemplo de serviço pequenas demais. 

e entrega, de amor ao Pai e ao próximo. Seja Bem-vindo à Estação do Serviço! Creio 

Quais oportunidades tenho hoje de tornar a que como Isaías, o profeta, nossa primeira 

vida de alguém melhor? Que esforços posso atitude diante de Deus e da necessidade 

fazer nesse sentido? A quem posso servir que o céu lhe apresentou, seja a de orar e 

um “copo de água fria?” A quem posso dizer-lhe: “Eis-me aqui, envia-me a mim.” 

“amarrar os cadarços?”, A quem posso ser (Is 6:8). Aceita o chamado?

as mãos de Cristo? Quais necessidades Pr. Luis Roberto Pinho

O SERVIÇO NO REINO DE DEUS
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IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE MAANAIM

20/06 - GILIARD RODRIGUES T. CRUZ - 99833-3423

20/06 - MÁRCIA JEANE HANSAUL - 99861-4797

20/06 - PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA LOPES - 99827-0087

16/06 - SOFIA RIBEIRO DE CASTRO SANTOS - 9968-7462

17/06 - YURI MIGUEL DE NOVAIS - 3037-2788

18/06 - VERA LÚCIA FERREIRA TATSCH - 98832-3578

19/06 - CLAUDINÉIA P. DE OLIVEIRA SATO - 99614-6750

01/06 - RAQUEL ALICE CRUZETA DE MOURA - 3016-0674

08/06 - LUCAS STÉRSSIO TEIXEIRA - 99623-4423

06/06 - NATHALIA DE MOURA B. ZONATTO - 98833-0453

08/06 - NATÁLIA BIANCO TATSCH - 99723-8766

09/06 - ALAN APARECIDO DA SILVA -  99976-7356

09/06 - JOSÉ MARIANO SILVA AGUIAR 

15/06 - ALICE DOS PASSOS LIMA - 3053-9214

22/06 - ROSANE CUNHA ALVES - 99731-5650

22/06 - SUELY DE QUEIROZ EGG - 98853-8943

23/06 - VALÉRIA L. MARTINS GUIMARÃES - 98834-1503

24/06 - FLAVIA DOS PASSOS DE LIMA - 3253-9214

24/06 - RENAN ALEX OTT SOUZA - 3334-2473

25/06 - MARCOS HENRIQUE BARBOSA - 3328-0630

26/06 - JEFFERSON LINS V. DE ALMEIDA - 99974-4832

29/06 - VICTOR M. DE ALMEIDA RAMOS - 99290-3511
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DESPERTA DÉBORA ENCONTRO DE LÍDERES DO PSP
‘Mães orando pelos seus filhos’

 REUNIÃO CONSELHO

JEJUM E 2ª VIGÍLIA DE ORAÇÃO

JANTAR DOS NAMORADOS

ENCERRAMENTO DO QUADRIMESTRE
Conquistando Nações

REUNIÃO COM. ADMINISTRATIVA

SEMANA BÍBLICA DE FÉRIAS
Quem sou eu em Jesus? 

REUNIÃO DO LOUVOR

FORMAÇÃO ESPIRITUAL
15º ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA

No dia 23/06, acontece o Encontro de 
Os próximos encontros serão nos dias 4 Líderes do PSP. Será na 2ª IPI de 
e 18/06 (encontros quinzenais). Curitiba das 8h30 às 17h. O preletor 
Sempre nas segundas-feiras às 14h30. será o Pr. Ricardo Agreste da 
Detalhes com a Lorena Cury! Comunidade Presb. Chácara Primavera 

– Campinas. Investimento de R$ 20. 
Inscrições com o Pr. Marcelo Navarro 
(41-99936-9246), Participem!  

A 5ª reunião de 2018 será no dia 
05/06, terça-feira às 20h! Para todos 
os pastores e presbíteros!

Durante os dias 24/06 à 29/06 
teremos uma semana de Jejum que 
terminará com a nossa 3ª vigília do ano 

Atenção casais, o jantar vai acontecer no dia 29, sexta-feira às 20h. Participe e 
no dia 08/06, sexta-feira, às 20h. Será venha orar conosco.
no Restaurante Veneza (Santa 
Felicidade). Investimento de R$ 120 
(casal). Inscrições com Beto Andrade e 
Rodrigo Zonatto no Centro Cívico e 
Gabriel Martins no Tanguá. No sábado (07/07)  teremos o 

Encerramento do Quadrimestre do TC 
na Maanaim Centro Cívico. Em breve 
mais informações.

No dia 15/06, às 20h acontece a 
Reunião da Comissão Administrativa. 
Todos os membros da comissão estão 
convocados.

De 16 à 20/07 (segunda à sexta) 
realizaremos a Semana Bíblica de 
Férias, das 14 às 17h e o investimento 

No dia 16/06, às 10h acontece a será de R$ 20 até o final de junho. A 
Reunião do Louvor. Todos os membros partir do dia 01/07 o valor será de R$ 
da equipe de Louvor estão convocados. 25. Para crianças de 4 à 13 anos. 

Informações com Daiane e Ana Paula.

No dia 16/06, sábado, vai acontecer o 
segundo Curso de Formação Espiritual Faça já sua inscrição para o Acampa! O 
do ano. Todos os interessados em se investimento total é de R$ 210, mas 
tornar membros da Maanaim, por você garante sua vaga pagando 
b a t i s m o ,  p ro f i s s ã o  d e  f é  o u  inicialmente o valor de R$ 20. 
transferência, devem fazer este curso Procurem-nos durante a semana na 
que é gratuito. Será das 14h30 às 19h, secretaria ou aos domingos após as 
na Maanaim Centro Cívico. Confirme celebrações. Neste ano estamos 
sua presença com seu facilitador. usando uma máquina de cartão 

(débito). Não fique de fora!!

Está lançado mais um Acampa da 

Família! Este com um número bem 
significativo, pois chegamos a 15 
acampamentos!!! Muita coisa boa já 
aconteceu, mas temos também muitas 
expectativas para este ano. Será nos dias 
20 e 21 de Outubro (Sábado & Domingo), 
no mesmo local dos últimos anos, o Hotel 
Campestre Leão de Judá na Colônia 
Witmarsun. Sua família já se inscreveu? 
Não deixe pra depois, garanta já sua vaga! 
Nossos preletores este ano serão Asaph e 

valendo a seguinte promoção: a família Rosana Borba e por isso escolhemos 
que fizer a inscrição de todos os seus como tema: ‘Juntos em Adoração’! 
integrantes, ou seja, pagar R$ 20 de cada Estamos em negociação, mas em breve 
um (acima de 10 anos) garante um LIVRO também anunciaremos o preletor das 
e um CD do Asaph Borba (1 por família), crianças. O investimento é de R$ 210 por 
nosso preletor deste ano! NÃO PERCA pessoa (R$ 20 da inscrição + R$ 190) e as 
ESTA OPORTUNIDADE! Já tivemos nossa crianças até 10 anos não pagam! Este 
primeira reunião da equipe e todos estão valor pode ser parcelado em até 6 vezes 
muito animados para o Acampa deste (maio a outubro) e este ano estamos 
ano, por isso, sua família não pode ficar recebendo também por cartão de DÉBITO! 
de fora! Aguardamos sua inscrição e de As inscrições devem ser realizadas após 
sua família! Que Deus abençoe nosso as Celebrações (Centro Cívico ou Tanguá) 
Acampa deste ano!com a equipe de organização do Acampa. 

Pr. José Augusto M. CuryATENÇÃO! Até o dia 03 de junho está 

15º ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA MAANAIM
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