
‘Escutem! Certo homem saiu para 
semear...’. Mateus 13:3

Hoje entramos numa nova Estação do 

Cultivo. Segundo o dicionário é: um ato, 

processo ou efeito de cultivar, produção, 

com emprego de técnicas especiais. 

Muitos de nós nunca tiveram experiência 

de plantio e cultivo, a não ser aquela do 

jardim de infância de colocar um ou dois diversas vezes me falou com sua voz 

grãos de feijão sobre o algodão para doce e mansa: ‘Filho, nossa missão é 

vermos o processo de desenvolvimento. semear a Palavra por onde formos'. 

Outros gostam de cultivar plantas, flores, Conforme a explicação da parábola a 

temperos, verduras… e hoje em dia isso semente é a Palavra (Mc 4:14) e ela é 

tem sido praticado em qualquer pedaço lançada em todo o tipo de solo. Algumas 

de terra, até mesmo em apartamentos. morrem, mas as que caem em boa terra 

Desde que nos mudamos, assumi a germinam e frutificam. Estas são 

responsabilidade de cuidar das plantas e aquelas pessoas que ouvem e aceitam a 

flores de casa. Já transplantei orquídeas, mensagem. Amados, não cabe a nós o 

violetas, begônias e cuido delas regando resultado final, o fruto, mas cabe a nós a 

continuamente, podando, adubando, semeadura. Então, encha da semente 

retirando folhas e galhos mortos… E da Palavra sua bolsa e saia para semear. 

nesta prática podemos fazer muitas Como escreveu o Pr. Hernandes Dias 

associações à vida espiritual. Tanto que Lopes: ‘A igreja que semeia com 

Jesus se utilizou desta imagem da lágrimas volta com júbilo trazendo seus 

agricultura tão comum na Palestina, para feixes. A igreja que prega a Palavra com 

contar esta Parábola do Semeador. E o fidelidade e vive em santidade receberá 

texto começa assim… ‘E o semeador saiu do Senhor resultados promissores.' 

para semear.'  Simples assim. Encheu de Deus nos abençoe nesta Estação!

sementes seu alforje e seguiu em seu 

trabalho. O Rev. Messias Anacleto Rosa Pr. Reinaldo Montoza Briones

ABERTA ESTAÇÃO DO CULTIVO 2016!
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‘O Senhor te 
abençoe 

e te guarde’. 
Nm 6:24

JANEIRO

FEVEREIRO

31 - Luis Roberto 
Santos do Pinho - 

8491.9617

01 - Fábio Zonatto de 
Souza - 9929.2202

01 - Felipe Zonatto 
de Souza - 
9990.1939

03 - Márcia Cristiane 
Pereira - 9641.4753

04 - Daniela Colombo 
- 8893.5070

07 - Osmar Filbido de 
Andrade Filho - 

9824.9296

08 - Lia Rosana 
Moser Cury - 
8426.6344

09 - Carlos Dario 
Alvim - 8819.1562

10 - Jany Perissé 
Baroni - 9508.7227

11 - Heloísa 
Machado Armênio - 

9656.6419
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NOSSOS VALORES

Ao longo dos quase 16 anos de 
história da IPI Maanaim temos 
buscado em Deus descobrir nosso 
propósito e firmar nossa identidade 
como igreja. Um dos aspectos mais 
i m p o r t a n t e s  p a r a  i s s o  é  a  
identificação de valores. Já há alguns 
anos, a equipe pastoral sintetizou um 
conjunto de 11 valores que temos dois a dois - vida na vida; reconhecer e 
buscado viver enquanto igreja ao preparar cada membro; promover 
longo desta caminhada. Temos restauração da dignidade do indivíduo; 
procurado fazê-los conhecidos para Missões: capacitação, suporte e envio; 
que cada membro da igreja possa Ambiente de acolhimento; Promover 
internalizá-los e principalmente vivê- estudo e prática da Palavra; Busca pela 
los em sua jornada de fé cristã. Você excelência e Evangelização estilo de 
saberia dizer quais são nossos vida! Tudo o que fazemos como igreja 
valores? Estes estão expostos em deve convergir para a prática destes 
uma banner que temos em nosso valores e por isso animamos cada um a  
espaço de culto e são: Células base da conhecê-los e vivê-los!!!
vida da igreja; Famílias saudáveis;  
Vida intensa de oração; Discipulado Pr. José Augusto Moser Cury

CÉLULA 02

Facilitadora: Mari Chung

(41) 8885.5418

Supervisão: 
Mari Chung

Superintendência: 

Auxiliar: Não tem

Dia/Horário Encontro:
Sexta-feira às 20h

Pr. Reinaldo Briones

AGENDA 2016

REUNIÃO COMISSÃO 
ADMINISTRATIVA

ESTAÇÃO DO CULTIVO

SEMANA DA RETOMADA

DESPERTA DÉBORA

REUNIÃO DIACONIA

1ª REUNIÃO GERAL TC

PODCAST IPI MAANAIM

CELEBRAÇÃO PRÓXIMO DOMINGO

CELEBRAÇÃO NO TANGUÁ ESCALAS ÁREAS DE APOIO

a c o n t e c e r á  n o r m a l m e n t e  a  
Celebração da noite na Maanaim às 

Já está disponível a agenda completa 19h. Informações com Pr. Lic. Luis 
de atividades da IPI Maanaim para o Roberto Pinho.
ano de 2016 para baixar em pdf em 
nosso site: www.ipimaanaim.org.br 
Acesse e confira!!!

Dia 15/02, Segunda-feira às 20h. 
To d o s  o s  i n te g r a n te s  e s t ã o  

Hoje, Domingo, 31/01 estamos convocados! 
dando início à esta Estação que tem 
como foco principal a evangelização!

Será nos dias 19 a 21/02 (Sexta à 
Domingo). Celebrações com louvor e 

Encontro de mães que oram pelos ministração para o início da 
seus filhos! 1º encontro de 2016 caminhada em 2016! Sexta e Sábado 
amanhã, dia 01/02, Segunda-feira às às 20h e Domingo às 10h30 e 19h. 
14h30 no Espaço Maanaim. Todas as Preletor: Pr. Marcelo Gualberto 
mães da Maanaim estão convidadas (Mocidade para Cristo - BH-MG). 
a participarem! Informações com a 
coordenadora Lorena Cury!

1ª reunião em 2016 no dia 23/02, 
Terça-feira às 20h. Para todos os 

Nesta quarta-feira, 03/02 às 20h! d i á c o n o s ( i s a s )  e  a u x i l i a r e s !  
Para todos os facilitadores do TC e Informações com Diác. José Cury.
facilitadores de Célula! Será dado o 
panorama do novo Quadrimestre 
‘Jesus e as crianças’ que está tendo 
início hoje, onde serão estudados os C o m u n i c a m o s  q u e  n o s s a s  
4 evangelhos (Mateus, Marcos, mensagens (áudio) estão agora 
Lucas, João)! disponíveis no formato podcast. Para 

ouvir pelo celular! É necessário baixar 
um App (Ex: Podcast (Iphone), 
Podstore (Android),  Overcast,  

ATENÇÃO!!! No próximo Domingo, Wecast). E adicionar o podcast  
07/02 teremos Celebração apenas i n s e r i n d o  a  s e g u i n t e  U R L :  
pela manhã às 10h30 em virtude do http://feeds.feedburner.com/ipimaa
feriado de Carnaval. naim 

Neste ano de 2016 teremos As escalas (Diaconia, Louvor, 
Celebrações mensais no Tanguá! A 1ª Trabalho em Conjunto, Multimídia e 
será dia 14/02, Domingo às 18h30 Comunicação) estão disponíveis em 
na FACOP! Atenção! Neste dia nosso site na seção ‘Áreas de Apoio’. 

Saindo para semear a Palavra!

Semeando em boa terra!

Lucas 8:4-15

Semeando e colhendo frutos maduros!

Semeando para o Espírito!Gálatas 6:6-10

Salmo 126:5-6

Estamos dando início hoje à Estação do Cultivo! É tempo de cultivar, é tempo de 
semear o evangelho! Vamos meditar esta semana em nosso quarto de escuta em 
textos da Palavra de Deus que nos ensinam sobre o valor da evangelização, do 
compartilhar da fé usando das figuras do plantio e agricultura!

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Marcos 4:1-20

Gênesis 2:15

Marcos 4:26-29

João 4:31-38

Semeando com lágrimas... e colhendo...

Deus nos criou para cultivar!!!

Os campos estão brancos para a colheita!

@ipi_maanaim

Celebrações - Domingos às 10h30 & 19h
www.ipimaanaim.org.br

IPI Maanaim Ipi Maanaim

FREQUÊNCIA 
NAS CÉLULAS

Média em 2015

30
36
32
50
18
34

196

Supervisão

Christina
Jin
José Augusto
Luis Roberto
Mari
Nelson
Total

Supervisão

Christina
Jin
José Augusto
Luis Roberto
Mari
Nelson
Total

CÉLULASSOBRE A VISÃO... M NAIMNOTÍCIAS M NAIM

QUARTO DE ESCUTA M NAIM

Quant.

FREQUÊNCIA 
NAS CÉLULAS
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