
Minhas ações mostram quem sou

Pensar, depois agir

Atitudes para abandonar

Prov. 13:16

Minhas palavras devem edificar

Aceitar correçãoProv. 12:1

Os lares eram a estrutura 

bá s i c a  nos  qua i s  o  

Cristianismo nasceu. Para 

o mundo Greco-Romano, 

o lar era a base no qual 

toda a teoria do estado era 

construída. Para eles o 

relacionamento era tão 

próximo que a vida 

política era apenas uma 
A adoção de lares enchem de mera extensão da vida nos 
reflexões teológicas as cartas de lares. Por exemplo, Philo escreveu as 
Paulo, as quais constituem a base na seguintes palavras: “O futuro 
qual o Cristianismo que conhecemos estadista precisa primeiro ser 
hoje foi construído. Na verdade, treinado como dirigente de seu lar. 
somente quando a igreja retornou ao Se o seu lar  é uma cidade pequena e 
NT, ministério lar em lar, que ela se dirigir seu lar está relacionado a 
encontrou o significado final da vida política, você pode dizer que 
prática teológica e evangelismo. Os uma cidade  é um grande lar.” E Philo 
lares foram essenciais para a igreja estava apenas seguindo a linha de 
primitiva e então devem ser tão pensamento de seus antecessores, a 
importantes para nós hoje em dia. qual incluía muitos pensadores como 
Uma forma prática de obter mais uma Platão, Aristoteles e Tácito.
vez esta experiência é através da Paulo também relaciona o ministério 
adoção do modelo celular, o qual se cristão com a habilidade de dirigir seu 
insipira no ministério lar em lar do próprio lar. (I Timóteo 3:5). Quando o 
Novo Testamento. Adotando esta C r i s t i a n i s m o  s u r g i u ,  s e u  
forma, você pode reavivar a relacionamento no mundo estava 
experiência de uma igreja que bem conectado aos lares. O 
penetra o centro da sociedade, e vê a Cristianismo começou a se espalhar 
transformação de dentro para fora.penetrando nos lares como o núcleo 

Pr. Mario Vegavital sobrevivente, como a unidade 
Extraído do site celulas.com.brbásica de organização.
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‘O Senhor te abençoe 

e te guarde’. 

Nm 6:24

JANEIRO

15 - Gabriel Facco 

Rubin de Oliveira - 

3203.3631

16 - Jonatan Wagner 

- 8805.2142

18 - Larissa Ramos 

Pontoni Pereira - 

9902.1027

20 - Pedro Angelo 

dos Santos - 

8523.5956

20 - Priscila Cruz 

Honorato Koglin - 

9109.1647

22 - Duane Zago 

Ogazawara Garcia - 

9994.8584

23 - Jacqueline 

Hansaul de Souza - 

9823.8082

25 - Vanessa Cristina 

Pereira - 8849.1742

28 - Caroline 

Smaniotto Cury Braga 

- 9111.4708

28 - Regina M.L. 

Maia Pontoni - 

9661.1153

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

OS LARES COMO OS NÚCLEOS DA IGREJA

Prov.  4:23

QUARTO DE ESCUTA

www.ipimaanaim.org.br

@ipi_maanaimIPI Maanaim

Espaço Maanaim
Rua José Sabóia Cortês, 330 - CEP 80.530-360 -  Curitiba-PR  

(41) 3029-4194 - 3015-4194 - ipi.maanaim@gmail.com
Equipe Pastoral: Pr. Reinaldo Montoza Briones

Pr. José Augusto Moser Cury - Pr. Lic. Luis Roberto Santos do Pinho

Centro Cívico - 

Estamos no período de férias, mas já  voltaremos com todas as nossas 

atividades como Maanaim, é importante que desde já estejamos em oração por 

esse novo ano e tudo que acontecerá em nossa igreja.  Aproveite seu quarto de 

escuta para isso. Medite nas atitudes que você deve ter para beneficiar o corpo.

Segunda
Terça
Quarta

Quinta

Sexta

Sábado
Domingo

Prov.  6:16 a 19

Prov.  8:13  

Prov. 10:11

Prov. 14:2

Cuidar com o que pensamos

Devo odiar o mal

TRABALHO EM CONJUNTO

Ipi Maanaim



FIQUE POR DENTRO CÉLULAS

Celebração - Domingo - 10h30

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

ACONTECE NA MAANAIM

SEMANA DA RETOMADA

XXXXXX

por Presb. Eder Valentim Koglin

Ao

CÉLULAS

ÁREAS DE APOIO

TRABALHO EM CONJUNTO

Coordenação: Dirce, 

Margriet, Ana Paula e 

Daiany.

LOUVOR & ADORAÇÃO

Coordenação: Pr. Zéu e 

Alceu Júnior

DIACONIA & 

AÇÃO SOCIAL

Coordenação: 

Diác. José Cury

COMISSÃO 

ADMINISTRATIVA

Coordenação: Pr. Zéu

DESPERTA DÉBORA

Coordenação: Lorena Cury

COMUNICAÇÃO

Coordenação: Pr. Zéu

MISSÕES

Coordenação: Vera Rosa

FINANÇAS CROWN

Coordenação:

 César Melgarejo

ESCOLA DE LIDERANÇA

Coordenação: Pr. Reinaldo

XXXXXX

por Presb. Eder Valentim Koglin

Xxx

RECESSO DAS CÉLULAS

ABERTURA ATIVIDADES 2016

CELEBRAÇÕES NO RECESSO

REUNIÃO CONSELHO

RETIRO DE LÍDERES

FÉRIAS PASTORES 
& FUNCIONÁRIOS

ESTAÇÃO CULTIVO

LIVRETO PR. MESSIAS

DESPERTA DÉBORA
‘Mães que oram pelos filhos’

CALENDÁRIO 2016

divulgar as atividades da igreja para o 

próximo ano!
Os encontros de célula estão em 

recesso até o dia 23/01/2016. Até lá, 

incentivamos todos os membros das 
Acontecerá nas Celebrações do dia células a se encontrarem e realizarem 
24/01 (Domingo), quando iremos atividades juntos!
lançar nosso tema para o ano! 

Contamos com a presença de todos! 

Durante o recesso as Celebrações 

estão acontecendo somente pela 
A primeira reunião de 2016 será no dia manhã, ainda no próximo Domingo: 
26/01, Terça-feira às 20h. Para todos dia 17/01! Não estão acontecendo 
os pastores e presbíteros!ministrações do Trabalho em 

Conjunto. As crianças deverão 

permanecer com seus pais durante 

toda a Celebração. Não deixe de 
Anote aí! Será nos dias 29 e 30/01 participar caso esteja em Curitiba! 
(Sexta e Sábado) no Recanto Manós 

(da Família Alvim) em Almirante 

Tamandaré . Início na Sexta às 20h e 

té rmino  no  Sábado  às  18h .  
Pr. Reinaldo (29/12 a 18/01); Pr. Zéu Investimento: R$ 100. Breve novas 
(29/12 a 18/01); Pr. Lic. Chico (05 a informações!!! 
25/01); Eder (Secretário): 21/12 a 

04/01 e Gisele (Zeladora): 04 a 24/01. 

Secretaria da igreja em recesso de 
Estamos na Estação da Colheita até o 28/12 a 05/01. Que Deus os abençoe! 
dia 30/01/2016! No dia 31/01, 

Domingo daremos início à ‘Estação do 

Cultivo’ que tem como foco a 
‘Pela fé’.  Valor: R$ 4,50. Adquirir após evangelização!!! 
a Celebração com Eder! Boa opção 

para presentear neste final de ano!

Encontros em recesso, retornando em 
Estamos em processo de finalização fevereiro de 2016. Informações com 
do planejamento! Em breve iremos Lorena Cury.

FREQUÊNCIA 

NAS CÉLULAS

Média em 2015

Supervisão     Nº de pessoas

Jin....................................36

José Augusto...................32

Nelson.............................34

Total..............................196

Christina..........................30

Luis Roberto....................50

Mari.................................18
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