
Os planos de Deus começam com coloque os planos em ação! Muitas 

uma devoção pura a Deus!!! Essa vezes, ficamos animados e dispostos 

devoção levará a uma comunhão a colocar os planos em prática, mas 

íntima e assim nossos planos e os quando olhamos o quadro geral nos 

planos de Deus começam a se fundir. perguntamos: “Como vou encontrar 

O que precisamos é aprender a tempo para fazer tudo isso?” A chave 

reconhecer aquilo que o Senhor tem para aplicar novos planos e metas é 

como prioridade para as nossas vidas incluí-los em sua agenda. Afinal, se é 

e assim definir projetos e metas que uma prioridade, você deve encontrar 

venham do coração do Senhor! Sem tempo para isso! Não permita que o 

prioridades corremos sério risco de dia-a-dia e a rotina frenética tirem de 

sermos levados pra cá e pra lá com você aquilo que o Senhor te deu. 

coisas urgentes que aparecem no dia- Coloque em prática e transforme um 

a-dia. Crescemos quando focamos plano em um hábito.

nas prioridades e não nas urgências!!!  Um hábito é algo feito com 

Alguém disse: “Prefiro construir uma frequência e, por esta razão, 

cerca à beira de um penhasco, a realizado com facilidade. Muitas 

colocar uma ambulância embaixo do vezes você desenvolverá um plano 

penhasco.” “Os conselhos são ideal, algo extraordinário que você 

importantes para quem quiser fazer sonhou e projetou, mas no 

planos, e quem sai à guerra precisa de momento, quase impossível de 

orientação.” Provérbios 20.18 aplicar. Comece colocando em 

Deus diz para aperfeiçoarmos os prática uma meta mais real e 

planos com outras pessoas. Mas, desenvolva-a na medida em que 

quem pode ajudar a dar forma a seus você vai conseguindo aplicá-la. O 

planos? Seu líder, auxiliar, cônjuge ou desafio é ir equilibrando o ideal com 

outros membros interessados do o real, até que você consiga colocar 

grupo são pessoas que Deus colocou tudo em prática e fazer disso um 

em sua vida para um relacionamento hábito! Não fique preso a metas 

mais íntimo. São pessoas que inatingíveis, é importante conquistar 

conhecem você e compartilham dos e finalizar aquilo que iniciamos.

mesmos valores e princípios. Não são O melhor plano é aquele que você 

apenas pessoas que caminham com sabe que vai usar!!!

você, mas também intercedem por Ministério Igreja em Células

você! Depois de aperfeiçoados, www.celulas.com.br
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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

PRIORIDADES, METAS E CONQUISTAS!
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RETIRO DE LÍDERES

Ipi Maanaim

A perseverança produz experiência!

Tiago 1:2-4,12

Tendes necessidade de perseverança

Lucas 21:5-19

A Bíblia fala muito sobre perseverança! Este é um valor do reino de Deus e um 

alvo para todo aquele que segue a Jesus! Vamos então nesta semana meditar 

em textos da Palavra de Deus que nos animam e desafiam a perseverar!!! 

Segunda
Terça
Quarta

Quinta

Sexta

Sábado
Domingo

Romanos 1:1-5

Colossenses 1:9-12

Hebreus 10:32-39

2 Pedro 1:3-8

Apocalipse 2:1-7

É na perseverança que ganhareis...

Em toda a perseverança...

A provação produz perseverança!
Associando a perseverança à piedade

Jesus elogia a perseverança da igreja...



FIQUE POR DENTRO CÉLULAS

Celebração - Domingo - 10h30

CICLO DAS ESTAÇÕES
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

FIM DO RECESSO REUNIÃO CONSELHO

RETIRO DE LÍDERES

APROVAÇÃO NO 
VESTIBULAR DA UFPR

ESTAÇÃO CULTIVO

FÉRIAS PASTORES 
& FUNCIONÁRIOS DESPERTA DÉBORA

‘Mães que oram pelos filhos’

LIVRETO PR. MESSIAS

Está chegando ao fim. Esta é a última A primeira reunião de 2016 será no dia 

semana do nosso Recesso pois a partir 26/01, Terça-feira às 20h. Para todos 

do próximo Domingo (24/01), todas os pastores e presbíteros!

as atividades da Maanaim retornam. 

Não deixe de vir à celebração para 

juntos darmos o ‘‘ponta pé’’ inicial 
Anote aí! Será nos dias 29 e 30/01 nessa nossa caminhada de 2016. Ore e 
(Sexta e Sábado) no Recanto Manós incentive os seus irmãos de célula para 
(da Família Alvim) em Almirante também estarem conosco.
Tamandaré . Início na Sexta às 20h e 

té rmino  no  Sábado  às  18h .  

Investimento: R$ 100. Confirme sua 

participação hoje mesmo com o Eder. 
É com alegria que queremos 

parabenizar as nossas irmãs aprovadas 

no Vestibular da UFPR. São elas Laís 
Estamos na Estação da Colheita até o Zago (pedagogia) e Victória Luíza 
dia 30/01/2016! No dia 31/01, Thomas dos Santos (Expressão 
Domingo daremos início à ‘Estação do Gráfica). Deus abençoe as duas nessa 
Cultivo’ que tem como foco a nova etapa de suas vidas. 
evangelização!!! 

Nesta terça-feira nossos pastores 

Reinaldo e José Augusto retornam as Encontros em recesso, retornando em 

suas atividades na Maanaim. O Pr. Lic. fevereiro de 2016. Mais informações 

Chico ainda permanece em férias até o com Lorena Cury.

dia 25/01,bem como a nossa irmã 

Gisele (Zeladora), que retorna no dia 

25/01. Secretaria da igreja desde o dia 

05/01 funciona normalmente durante 

a semana! 

‘Pela fé’.  Valor: R$ 4,50. Adquirir após 

a Celebração com Eder! Boa opção 

para presentear neste final de ano!

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

TRILHO DE TREINAMENTO

Este é nosso trilho de treinamento, também chamado de material para discipulado. 

Acreditamos que são ferramentas importantes para o crescimento espiritual da igreja 

e por isso incentivamos os membros da célula a trilhar por esse caminho dois-a-dois. 

A caminhada do discipulado é fundamental por vários motivos, para citar apenas um, 

ela ajuda quando da necessidade de abortar determinados temas que talvez na 

celebração ou no próprio encontro de célula não seria possível devido sua 

complexidade. Cria-se um ambiente de liberdade o que é fundamental. Se disponha 

a caminhar nesse ano em discipulado. Converse com seu facilitador e aceite, 

inclusive, a condição de também ser um discipulador. Vale a pena!
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