


Você sabia que a Memorial possui 
um Ministério de Comunicação? 
O ministério nasceu em janeiro de 2020,Acesso 
e desde então tem feito com que a palavra de Deus
chegue a diversas pessoas por meio das nossas redes socias.  

São 16 voluntários que fazem parte da equipe e que atuam
em diversas áreas como: Fotografia, gravação e edição de vídeo,
criação de conteúdos, redação, etc...

ACESSO: Escolhemos essa palavra pois traz referência a conexão, 
onde as pessoas conseguem acessar tudo, e também para reforçar 
que temos livre acesso ao Pai!

REFERÊNCIA: Mateus 27: 50,51   
‘‘Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou 
o espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 
duas partes, de alto a baixo.’’



A partir dessa semana
iremos iniciar a divulgação

do nosso  informativo digital.
Teremos diversas informações! 

Esperamos que goste! 



DA SEMANA

EDILSON DOS SANTOS ALMEIDA  

ALTEMAR FELIX LEITE 

DILEUZA ROSA PIMENTA 

EVANY DE ALMEIDA LINS BOBBIO 

JÔNATAS CRESPO BARBOSA 

RAÍSSA MARGEM CONSTÂNCIO 

ZANÂNDREA MACÊDO CORRÊA COUTINHO 

ADENES DE LIMA OLIVEIRA 

RICARDO BRANDAO MACHADO

KEYLA ARMANI PRATA

LÍDIA FERREIRA DA FONSECA

THAISE MARA CORREA RANGEL DOS REIS

RUBIA VASCONCELLOS BASTOS CALDEIRA

SOFIA BARBOSA FERREIRA DE OLIVEIRA

KARINA DOS SANTOS DALMASCHIO MANSUR

PATRÍCIA SOPRANI DOS SANTOS
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A igreja não é de nenhum 
líder, a igreja é de JESUS!



NO TEMPLO
A igreja no templo tem seu valor, é 
onde temos adoração, ministração da 
palavra, serviço, evangelismo e 
prática dos dons. 

‘‘Todos os dias se reuniam no pátio 
do templo.’’ Atos 2:46

Entretanto, não devemos transferir 
para um prédio o que Jesus transferiu 
para as pessoas. Igreja é como um 
corpo, que precisa estar conectado.

NAS CASAS
Casa é lugar de intimidade, de 
comunhão e de relacionamento. O lugar 
mais fácil de acessar o coração das 
pessoas. Jesus começou seu ministério 
nas casas.

‘‘Saudações também à igreja que se 
reúnem na casa deles.’’ Romanos 16:5



ONLINE
A tecnologia nos dá a possibilidade de 
nos relacionarmos a distância, e hoje 
podemos nos conectar com pessoas 
de perto e de longe a qualquer 
momento. Na bíblia também podemos 
ver relacionamento à distância:

“Quanto a mim ainda que não esteja 
presente aí pessoalmente, estou com 
vocês em espírito...” 1 Conríntios 5:3

A igreja online não substitui a igreja no 
templo, nas casas, e presencialmente, 
elas se complementam.





Você já deve ter visto que
estamos nos preparando
para !!retornar com o MK

Acompanhe nossas redes
sociais para não perder 
nenhuma informação!

Estamos com saudades!



DISCÍPULOS?SERÁ QUE SOMOS

DISCÍPULOS?SERÁ QUE SOMOS



MEMORIAL.ONLINE


