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Unidos em Família, da
Maranata, reúne pais e filhos
A quinta edição do seminário reuniu 2 mil pessoas no Maanaim, em Marechal Floriano, em momentos de alegria

A

Igreja Cristã Maranata, em uma
programação especial, recebeu os
pais e filhos na
quinta edição do Encontro Unidos
em Família, no Maanaim do Espírito Santo, localizado no município
de Marechal Floriano.
O seminário aconteceu na última semana, entre os dias 18 e
22 de janeiro, num clima de alegria, paz e harmonia.
Esta edição contou com a participação de aproximadamente 2
mil pessoas, sendo 400 crianças
e adolescentes, de diversos locais do Brasil e de outros países.
Diversas atividades foram
realizadas, direcionadas tanto
p a r a p a i s c o m o p a r a a s c r i a nças, separadamente ou em conjunto.
A abertura do evento teve uma
palavra introdutória, entregue
pelo presidente da instituição,
Pastor Gedelti Gueiros, para todos os participantes no Templo
principal do Maanaim.

“

O mundo pode se
acabar; a fé vai
permanecer. Ela (a
fé) volta para o seu
lugar, porque ela
vem de cima. É um
dom de Deus

”

Pastor Gedelti Gueiros,
presidente da Igreja Maranata

O pastor disse que “a alma é o
f u n d a m e n t o . N o s s a p r e o c u p ação é a alma (do homem). O
mundo pode se acabar; a fé vai
p e r m a n e c e r. E l a v o l t a p a r a o
seu lugar, porque ela vem de cima. É um dom de Deus.”
Durante o encontro, enquanto
os adultos assistiam as aulas
com temas voltados para as
doutrinas bíblicas como “C o m unhão, Bíblia - Palavra Viva”,
“Quinta Medida - A Revelação
da Palavra”, “O Sangue - Tipo do
Espírito Santo que dá vida ao
corpo”, as crianças e os adolescentes participavam de atividades educativas e aulas doutrinárias, como “Joio e Trigo”, “Casa
construída na Rocha” e sobre a
“vida de Obadias”, entre outros.
Também houve atividades direcionadas para os jovens, como palestras sobre Qualidade
no Atendimento e Como Preparar um Currículo.
Uma das oficinas foi realizada
pelo Corpo de Bombeiros, onde
eles transmitiram orientações
sobre combate a incêndios, primeiros socorros e prevenção de
acidentes domésticos.
Este foi um momento de envolvimento das crianças, onde elas
demonstraram entusiasmo em
aprender, perguntando e participando.
A Rádio Maanaim esteve presente com sua unidade móvel,
transmitindo uma cobertura especial a respeito do evento, com
entrevistas a famílias e mensagens trazidas por pastores presentes no seminário, com acesso registrado em mais de 170
países, através da internet.
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Adolescentes durante atividade: seminário abordou temas ligados à doutrina, artes e meio ambiente
Pastor Gedelti
Gueiros
teve uma
palavra
introdutória
para todos os
participantes
na abertura
do encontro

ALGUNS MOMENTOS
Música e
Libras

Educação
ambiental

■ Foram

■A

dias de muitas atividades.
Além das aulas de canto e de instrumentos musicais, houve ainda
orientações sobre saúde bucal e
uma oficina bastante interessante sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras), dentre outras.

quinta edição do Encontro Unidos em Família teve um destaque
para a área ambiental. Através de
palestras e algumas dinâmicas,
focou-se na importância da responsabilidade ambiental que cada um tem no meio onde vive.

Amigas
aproveitaram
as oficinas de
educação
ambiental,
com o plantio
de espécies
nativas da Mata
Atlântica no
Maanaim

■ Um

dos momentos de maior envolvimento das crianças foi durante o plantio de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, como parte do projeto de reflorestamento do Maanaim.

■ “Plantar

e cuidar da natureza não

nos leva ao céu, mas enquanto
estamos na terra temos que cuidar do que Deus nos deu, pois nos
deu tudo perfeito e nós é quem somos beneficiados. Se tiver oportunidade de vir ao Maanaim venha, você vai gostar muito”, disse
Esther, de Castelo.

DEPOIMENTOS

Convivência
“Eu frequento este lugar há
mais de 20 anos. A partir de 2017
começaram esses encontros em
família e, para nós, isso é essencial, principalmente por termos a
oportunidade de transmitir essa
herança que temos aprendido
para a nossa filha, para que ela
possa crescer aprendendo a Palavra de Deus, aprendendo a ser
cidadã. E percebemos que nossa filha, com 12 anos, também
gosta de participar.
Aprendemos coisas importantes para a nossa vida espiritual,
mas também informações importantes com relação à convivência humana.”
Alexandre Tadeu Paulino,
de Santa Catarina

NOSSOS CANAIS
NA INTERNET
Bombeiros
durante
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domésticos

■ Igreja

Cristã Maranata
www.igrejacristamaranata.org.br
■ Missão

Internacional Cristã Maranata

www.micm.org.br
■ Rádio

Maanaim
www.radiomaanaim.com.br

■ Instituto

Bíblico Maranata
www.ibem.com.br
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