
'Portanto, vocês, os não judeus, não são 
mais estrangeiros nem visitantes. Agora 
vocês são cidadãos que pertencem ao 

povo de Deus e são membros da família 
dele’. Efésios 2:19

Queremos dar as boas-vindas a todos 

os irmãos e irmãs que estão sendo 

recebidos como membros da IPI 

Maanaim por batismo, profissão de fé 
ao Corpo, pois o crescimento mostra ou transferência nas Celebrações de 
que o corpo está saudável, Igreja hoje, 06/03! É uma alegria muito 
saudável, vivendo como Corpo de grande ter vocês fazendo parte agora, 
Cristo, ou seja, muitas partes, mas oficialmente, da família Maanaim! 
que vivem unidas cada uma Cremos pela Palavra de Deus que 
desempenhando seu papel no Corpo! todo aquele que confessa Jesus 
Q u e r e m o s  a n i m a r  t o d o s  a  Cristo como Senhor e crê que Deus o 
envolverem-se em tudo o que ressuscitou dentre os mortos (Rm 
fazemos como igreja! Lembrando do 10:9-10) experimenta salvação e é 
compromisso básico de todos os acrescentado à família de Deus, ou 
m e m b ro s :  p a r t i c i p a r e m  d o s  seja, à igreja de Jesus Cristo! Como 
encontros de Célula e Celebrações! diz o texto mencionado no início, 
Queremos receber com alegria cada vocês não são mais ‘estrangeiros’ 
pessoa que o Senhor acrescenta em nem visitantes, mas pertencem agora 
nosso meio, mas também desafiar à família de Deus! E isto precisa fazer 
cada um a se envolver no serviço e toda a diferença em nossas vidas! 
nos desafios que temos como família Somos um como família da fé e 
da fé! Sintam-se acolhidos e que o desejamos viver intensamente estes 
Senhor os use com poder à partir relacionamentos dentro do Corpo e 
daqui!!! Deus os abençoe!!!para isso, contamos com vocês que 

estão se achegando!!! É muito bom 
Pr. José Augusto Moser Curyreceber novos membros, isto traz vida 

BEM-VINDOS À FAMÍLIA MAANAIM!!!
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‘A graça seja com todos os 
que amam sinceramente a 

nosso Senhor Jesus 
Cristo’. Ef 6:24

MARÇO

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

14 - Francisco Acir 
Wosch - 8438.4043

16 - Juliana Almeida 
Paes do Lago - 

8898.9788

17 - Kátia Regina 
Gama da Silva Russi - 

9675.9018

M NAIM
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE



ASSEMBLEIA ORDINÁRIA

No próximo Domingo, 13/03 teremos 
nossa Assembleia Ordinária com 1ª 
convocação às 9h e 2ª convocação às 
9h30. Todos os membros estão 
convocados! Pauta: Prestação de 
Contas do ano de 2015. Conforme a 
Constituição da IPIB: Art. 14 - A 
Assembleia da igreja local reúne-se: I - convocação, em segunda convocação, 
Ordinariamente, pelo menos uma vez com a presença mínima de um quinto 
por ano, para: a) ouvir o relatório do de seus membros(...). Art. 19 - São 
movimento financeiro da tesouraria e deveres dos membros: VII - participar 
do movimento geral eclesiástico da da Assembleia; Queremos portanto, 
igreja; b) nomear uma Comissão de lembrar a todos os membros desta 
Exame de Contas, fixando-lhe prazo responsabilidade! Pedimos a todos 
para apresentação do devido parecer; que atentem para o horário e 
julgar as contas do Conselho; § 3º - O p a r t i c i p e m  a t i va m e n te  d e s te  
quorum da Assembleia é formado por compromisso que temos como igreja. 
um terço de seus membros (...) § 4º - Dúvidas, conversar com um dos 
Não havendo quorum, a Assembleia pastores! Deus os abençoe! Até 
reunir-se-á trinta minutos após o Domingo!
horário designado na primeira  Pr. José Augusto Moser Cury

CÉLULA 08

Facilitadora: Andréa

      (41) 9805.6611

Supervisão: 
Mari Nishida Chung

Superintendência: 

Auxiliar: Dilma Alvim

Dia/Horário Encontro:
Sexta-feira às 20h

Pr. Reinaldo Briones

1º MÓDULO DE ESTUDO BÍBLICO
Deuteronômio

ENCONTRO DE DIACONIA PSP

ESCOLA DE LIDERANÇA

WORKSHOP DE ACONSELHAMENTO
Tipos de Abusos

BAZAR  NO TANGUÁ

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA CELEBRAÇÃO DE PÁSCOA
‘A esperança triunfou’

CELEBRAÇÃO NO TANGUÁ

DESPERTA DÉBORA
‘Mães que oram por seus filhos’

CESTAS BÁSICAS
15º CONGRESSO DE 
IGREJA EM CÉLULAS

participar com um grupo de líderes! 
I n f o r m a ç õ e s  p e l o  s i t e :  
www.celulas.com.br 

Início amanhã, dia 07/03, Segunda-
feira das 19h30 às 21h30. Total de 6 
encontros. Investimento: R$ 60 
(membros da Maanaim tem 50% de Evento do Presbitério Sul do Paraná 
desconto) Inscrições com Eder (PSP) no dia 19/03, Sábado das 
Valentim ou Pr. Zéu ainda hoje! 8h30 às 16h30 na 3ª IPI de Curitiba 

(Rua Lúcio Rasera, 216 - Bigorrilho). 
Valor: R$ 20. Inscrições com Pr. Zéu.

Nesta Quarta-feira, 09/03 das 20 às 
21h30! Para todos os líderes da igreja 
( fa c i l i t a d o r e s ,  s u p e r v i s o r e s ,  
coordenadores das áreas de apoio). Acontecerá no dia 19/03, Sábado 

das 9 às 17h na base da Jocum de 
Almirante Tamandaré (Av. Vereador 
Wandislau Bugalski, 3826). Valor: R$ 

No dia 12/03, Sábado à partir das 8h 50 (almoço incluso). Vagas limitadas! 
na Escola Clair do Rocio Sandri. Inscrições: serfoco@jocumpr.com.br 
Pedimos à igreja doações de roupas e o u  ( 41 )  9 5 5 2 . 77 9 6  e  ( 41 )  
utensílios! Falar com Pr. Lic. Chico. 9780.2910.

Convocamos todos os membros da 
Maanaim para Assembleia no Celebração única no dia 27/03, 
próximo Domingo, 13/03 com 1ª Domingo em horário especial: às 20h! 
convocação às 9h, não havendo Atenção: neste dia não teremos 
quórum, com 2ª convocação às Celebração pela manhã! Convide seu 
9h30! Pauta: ‘Prestação de Contas oikós e participe!
do ano de 2015'. Não deixe de 
participar!

A próxima será no dia 10/04, 
Domingo às 18h30 na FACOP (Rua 
César Augusto Ferri, 95 - Almirante 

Próximo encontro no dia 14/03, Tamandaré). Informações com Pr. Lic. 
S e g u n d a - f e i r a  à s  1 4 h 3 0 .  Chico.
Informações com Lorena Cury.

A lista dos produtos já está disponível 
no mural e com os facilitadores de 

De 17 a 20/03, Quinta à Domingo em célula. Contamos com o apoio das 
Águas de Lindóia-SP. I remos células nas doações! Deus abençoe!

Servindo uns aos outros na comunidade!

Valorizando uns aos outros no Corpo!

1 Pedro 4:7-11

Vivendo a aceitação mútua na comunidade!

Amando de fato e de verdade na igreja!1 João 3:12-24

Efésios 4:7-16

Vamos continuar meditando esta semana sobre o tema ‘Vida em comunidade’! A 
Palavra de Deus no Novo Testamento traz muitas instruções para a vida e 
caminhada da igreja! Vamos ouvir a Deus e buscar graça n´Ele para vivermos 
intensamente os princípios e valores do Reino de Deus para Sua Igreja!!!

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Filipenses 2:1-4

1 Tessalonicenses 4:9-12

Tiago 2:1-13

1 Coríntios 12:12-31

Vivendo ajustados como Corpo de Cristo

Praticando o amor mútuo!

Vivendo em unidade como Corpo!

@ipi_maanaim

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

IPI Maanaim Ipi Maanaim

FREQUÊNCIA 
NAS CÉLULAS

Semana 5: 
22/02 a 27/02

52
56
27
53
12
38

238

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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