
'louvando a Deus e contando com a 
simpatia de todo o povo. Enquanto isso, 

acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os 
que iam sendo salvos’. Atos 2:47

Temos desafiado a igreja a se 

envolver no alvo de gerar + 1, pois 

cremos que essa é a missão que 

Jesus confiou a todos os seus 

d i s c í p u l o s :  fa z e r m o s  o u t ro s  

discípulos! Mas não podemos nos 

esquecer que Ele também nos 

chamou como igreja, para vivermos 
desenvolver um ambiente de amor, 

em comunidade, ou seja, em um 
cuidado e pastoreio mútuo, serviço, 

ambiente onde podemos viver a fé e 
perdão, compaixão, ou seja, um 

sermos inspirados uns aos outros 
ambiente propício para acolher e 

nesta caminhada. Uma igreja que vive 
envolver as pessoas. Temos sempre 

os princípios do reino de Deus em seu 
como testemunho o dia a dia da 

meio, tem todos os ingredientes para 
igreja narrado em Atos dos Apóstolos 

gerar + 1 e testemunhar o Senhor 
e  p odem os  c on s t a n tem en te  

acrescentando dia a dia àqueles que 
checarmos se estamos vivendo os 

Ele vai salvando! Por isso, precisamos 
princípios de uma igreja saudável (‘A 

buscar em Deus um ambiente 
Igreja, na verdade, tinha paz por toda 

saudável como igreja, que possa ser 
a Judéia, Galiléia e Samaria, 

acolhedor aos que estão se 
edificando-se e caminhando no 

achegando para que também 
temor do Senhor, e, no conforto do 

possam abraçar a fé (‘Crescia a 
Espírito Santo, crescia em número’). 

Palavra de Deus, e, em Jerusalém, se 
Que o Senhor faça de nós sempre 

multiplicava o número dos discípulos; 
uma comunidade de fé saudável e 

também muitíssimos sacerdotes 
acolhedora!

obedeciam a fé ’ .  Atos 6:7) !   
Pr. José Augusto Moser Cury

D e s e j a m o s  c o m o  M a a n a i m ,  

VIVENDO EM COMUNIDADE...
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                                Pr. Reinaldo Montoza Briones
                                Pr. José Augusto Moser Cury
                                Pr. Lic. Luis Roberto Santos do Pinho

Centro Cívico

FIQUE ATENTO!!! M NAIMANIVERSARIANTES

‘A graça seja com todos 
vós’. Tt 3:15b

FEVEREIRO

MARÇO

28 - Ademir Antônio 
de Souza - 
9737.3479

29 - Mara Aparecida 
de Jesus - 

3606.8875

07 - Daniel Ramos 
Pontoni - 9615.7711

08 - Mercedes 
Montoza Briones - 

8809.1434

09 - Leonardo 
Pontoni Pereira - 

9902.1027

09 - Luizete Carneiro 
- 3016.2680

10 - Ana Paula de 
Moura Briones - 

8877.6569

13 - Ismael Souza 
Oliveira - 9638.8051

13 - Pedro Alvim 
Andrade de Souza - 

3657.3308

14 - Alcione Hermínia 
da Silva Mariano - 

9735.8284

M NAIM
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE



FORMAÇÃO ESPIRITUAL

No próximo Sábado, 05/03 das 14 às 
19h teremos nosso 1º Formação 
Espiritual em 2016! Este curso é 
destinado a todos os interessados em 
ser recebidos como membros da IPI 
Maanaim (batismo, profissão de fé, 
batismo infantil ou transferência) e é 
ministrado pelo Conselho da igreja. 

tempo oportuno após a caminhada de Acontece 4 vezes no ano e é realizado 
discipulado e envolvimento em uma de e m  d i a  ú n i c o ,  e n v o l v e n d o  
nossas células! Queremos animar ministrações e tempo de bate-papo 
todos as pessoas que tem frequentado entre os candidados e a liderança da 
a igreja a realizarem este curso para igreja. Os temas abordados são: 
tirar suas dúvidas e envolverem-se Arrependimento e confissão; Seguir a 
mais na caminhada da igreja! Este Cristo; Sacramentos Cristãos (batismo 
curso não tem custo, mas é necessário e Ceia) e Conhecendo a nossa igreja. 
inscrever-se com seu facilitador de Sempre disponibilizamos material aos 
célula ou algum dos pastores até o dia participantes, lembrando que é 
02/03, Quarta-feira! Não deixe de possível a participação como ouvinte 
participar!!!para se conhecer um pouco mais 

Pr. José Augusto Moser Curysobre a igreja, sendo recebido em 

CÉLULA 07

Facilitadora: Mariazinha

      (41) 9874.8490

Supervisão: 
Diác. Nelson Baroni

Superintendência: 

Auxiliar: Não tem

Dia/Horário Encontro:
Terça-feira às 15h

Pr. Reinaldo Briones

DESPERTA DÉBORA

BAZAR  NO TANGUÁ

SEMANA DE JEJUM & ORAÇÃO

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA

ESCOLA DE LIDERANÇA

ENCONTRO DE DIACONIA PSP

1ª VIGÍLIA

FORMAÇÃO ESPIRITUAL 15º CONGRESSO DE 
IGREJA EM CÉLULAS

CELEBRAÇÃO DE PÁSCOA
‘A esperança triunfou’

CELEBRAÇÃO NO TANGUÁ

NASCIMENTO
1º MÓDULO DE ESTUDO BÍBLICO

Deuteronômio

desconto) Inscrições com Eder 
Valentim ou Pr. Zéu! 

Próximo encontro amanhã, dia 
29/02, Segunda-feira às 14h30. 

No dia 12/03, Sábado à partir das 8h. 
Pedimos à igreja doações de roupas e 

Início amanhã! De 29/02 a 04/03 utensílios! Falar com Pr. Lic. Chico. 
(Segunda à Sexta). Término com a 
Vigília! Orientações em boletim 
especial!

Convocamos todos os membros da 
Maanaim! Pauta: ‘Prestação de 
Contas 2015'. Dia 13/03, Domingo - 

Início nesta Quarta-feira, 02/03 das 1ª convocação às 9h e 2ª convocação 
20 às 21h30! Para todos os líderes da às 9h30! Não deixe de participar!
igreja (facilitadores, supervisores, 
coordenadores das áreas de apoio).

Evento do Presbitério Sul do Paraná 
(PSP) no dia 19/03, Sábado das 

Nesta Sexta-feira, 04/03 às 20h. 8h30 às 16h30 na 3ª IPI de Curitiba 
Tema: ‘Gerando + 1'. Venha participar (Rua Lúcio Rasera, 216 - Bigorrilho). 
com sua célula! Valor: R$ 20. Inscrições com Pr. Zéu.

No próximo Sábado, 05/03 das 14 às 
19h. Para os que desejam ser Dias 17 a 20/03, Quinta à Domingo 
recebidos como membros da igreja! em Águas de Lindóia-SP. Informações 
Recepção bas Celebrações do dia pelo site: www.celulas.com.br 
06/03. Inscrições com facilitadores 
de célula ou pastores. 

Celebração única e especial no dia 
No próximo Domingo, 06/03 às 27/03, Domingo em horário especial: 
18h30 na FACOP (Rua César Augusto às 20h! Participe!
Ferri, 95 - Almirante Tamandaré).

Comunicamos com alegr ia  o 
nascimento do Davi, filho do casal 

Início no dia 07/03, Segunda-feira Anne e Clemerson e Mateus, neto do 
das 19h30 às 21h30. Total de 6 casal Emília e João Carlos na última 
encontros. Investimento: R$ 60 Segunda-feira (22/02)!  Deus 
(membros da Maanaim tem 50% de abençoe muito estas famílias!

Valores do Reino na comunidade

Comunidade que persevera em oração!

Romanos 12:9-21

Comunidade que serve e cresce!

Comunidade que desfruta de paz e cresce!Atos 9:31

Atos 2:42-47

Vamos meditar esta semana sobre ‘vida em comunidade’! Que possamos estar 
com nossos ouvidos espirituais sensíveis ao que o Senhor irá nos ministrar nesta 
semana! Não deixe de separar tempo em cada dia desta semana para meditar na 
Palavra de Deus e ouvir a instrução e a direção d´Ele! Deus te abençoe!!!

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Atos 4:23-31

Atos 4:32-37

Atos 6:1-7

Colossenses 3:12-17

Vida de uma comunidade saudável!

Comunidade que vive unidade...

Uma comunidade de amor e aceitação!

@ipi_maanaim

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

IPI Maanaim Ipi Maanaim

FREQUÊNCIA 
NAS CÉLULAS

Semana 4: 
15/02 a 20/02

37
44
14
51
12
31

189

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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