
'Saudai Priscila e Áquila, meus 
cooperadores em Cristo Jesus, os quais 

pela minha vida arriscaram a sua 
própria cabeça; e isto lhes agradeço, 

não somente eu, mas também todas as 
igrejas dos gentios; saudai igualmente a 

igreja que se reúne na casa deles...’. 
Romanos 16:4-5a

A igreja do Novo Testamento reunia-
amadurecimento na caminhada se nas casas! Esta afirmação é 
espiritual. A célula portanto, deve ser provada e atestada pelo estudo 
o ambiente da intimidade nos principalmente do livro de Atos dos 
relacionamentos, desenvolvendo-se Apóstolos e pelas cartas às igrejas! 
como família íntima da fé! Queremos Atualmente chamamos a igreja nas 
animar todos os membros da igreja a casas de ‘Igreja em células’, não por 
viverem esta dimensão e para isso, acreditarmos ser um bom método de 
priorizar participação, bem como crescimento ou vivência de igreja, 
convidar pessoas a fazerem parte mas por entendermos que a igreja de 
desta família! Quero te perguntar: Jesus Cristo foi projetada pelo próprio 
você tem liberdade para se abrir na Jesus para viver assim! A casa é um 
sua célula? Você tem desfrutado de ambiente acolhedor, onde somente é 
intimidade na sua célula? Que possível reunir um grupo pequeno de 
passos deve dar para isso? Você ama pessoas, contribuindo para que seja 
a sua célula? Queremos animar um ambiente propício ao pastoreio, 
todos a viverem nesta intensidade a cuidado mútuo, edificação, bem 
vida de célula para que tenhamos como um lugar mais atrativo para 
sempre células saudáveis, ou seja, pessoas que ainda não conhecem o 
ambientes de crescimento na fé e evangelho e possuem barreiras para 
acolhedora àqueles que o Senhor achegar-se à uma igreja. A grande 
quer acrescentar! Que Deus nos questão não é a casa como método, 
capacite a viver isso! Deus abençoe!mas como ambiente propício e seguro 
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‘Paz a todos vós que vos 
achais em Cristo’. 

1 Pd 5:14b

MARÇO

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

17 - Marilissa Alves 
de Castro Santos - 

9639.4184

17 - Marli Cohen 
Lago Rovani - 
9677.1837

18 - José Ancelmo de 
Sousa - 8838.7165

20 - Noeli de Fátima 
Stachewicz Guiraud - 

8851.1323

21 - Loriane 
Urbanowicz Leite - 

8513.1323

M NAIM
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE



CELEBRAÇÃO DE PÁSCOA
‘A Esperança Triunfou’

No dia 27/03, Domingo às 20h 
teremos nossa Celebração de Páscoa! 
Queremos celebrar a Deus pelo 
maravilhoso significado da Páscoa 
para nós cristãos, o fato de Cristo ter 
assumido a cruz em nosso lugar e 
ressuscitado ao terceiro dia para nos 

testemunharmos que: ‘A Esperança dar vida revelando a glória de Deus! 
triunfou’. Podemos ter esperança por Para nós, Páscoa não deve ter como 
toda a nossa vida porque Jesus nos foco os chocolates, ovos de páscoa, 
salvou da morte e perdoou nossos mas a lembrança de amor do Criador 
pecados, podemos ter esperança em real izar  salvação para a 
porque Deus ressuscitou Jesus dentre h u m a n i d a d e !  F a r e m o s  u m a  
os mortos, triunfando a vida sobre Celebração única, como temos 
morte! Vamos proclamar estas que são realizado nos últimos anos, em 
a base de nossa fé! Não deixe de horário especial: às 20h! Atenção: não 
participar e de convidar seu oikós! teremos celebração pela manhã neste 
Contamos com sua presença!!!dia! Queremos animar todos os 

membros da igreja a participarem, 
 Pr. José Augusto Moser Curybem como convidarem pessoas para 

CÉLULA 10

Facilitador: Cristiano

      (41) 9869.5487

Supervisão: 
Presbº Jin Soo Chung

Superintendência: 

Auxiliar: Gabriel

Dia/Horário Encontro:
Sábado às 18h

Pr. Reinaldo Briones

DESPERTA DÉBORA

1º MÓDULO DE ESTUDO BÍBLICO
Deuteronômio

CELEBRAÇÃO DE PÁSCOA
‘A esperança triunfou’

REUNIÃO CONSELHO

CELEBRAÇÃO NO TANGUÁ

ESCOLA DE LIDERANÇA

JANTAR SINGLE

15º CONGRESSO DE 
IGREJA EM CÉLULAS

CESTAS BÁSICAS

ENCONTRO DE DIACONIA PSP

APROVAÇÃO EM VESTIBULAR

WORKSHOP DE ACONSELHAMENTO
Tema: Tipos de Abusos

das 9 às 17h na base da Jocum de 
Almirante Tamandaré (Av. Vereador 

Próximo encontro amanhã, 14/03 às Wandislau Bugalski, 3826). Valor: R$ 
14h30. Informações com Lorena. 50 (almoço incluso). Vagas limitadas! 

Inscrições: serfoco@jocumpr.com.br 
o u  ( 41 )  9 5 5 2 . 77 9 6  e  ( 41 )  
9780.2910.

2º encontro amanhã, 14/03 das 
19h30 às 21h30. Total de 6 
encontros. Investimento: R$ 60 
(membros da Maanaim tem 50% de Celebração única no dia 27/03, 
desconto) Inscrições com Eder Domingo em horário especial: às 20h! 
Valentim ou Pr. Zéu ainda hoje! Atenção: neste dia não teremos 

Celebração pela manhã! Convide seu 
oikós e participe!

Nesta Terça-feira, 15/03 às 20h. 
Para todos os presbíteros e pastores!

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

Nesta Quarta-feira, 16/03 das 20 às Tamandaré). Informações com Pr. Lic. 
21h30! Para todos os líderes da igreja Chico. Participe!!!
( 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).

Promovido pela Diaconia. Será no dia 
29/04, Sexta-feira às 20h. Valor: R$ 
35 por pessoa. Informações e 

De 17 a 20/03, Quinta à Domingo em inscrições com José Cury ou Izildinha. 
Águas de Lindóia-SP. I remos Mínimo de 30 pessoas! 
participar com um grupo de líderes! 
Inscrições:  www.celulas.com.br 

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

Evento do Presbitério Sul do Paraná célula. Contamos com o apoio das 
(PSP) no dia 19/03, Sábado das células nas doações! Deus abençoe!
8h30 às 16h30 na 3ª IPI de Curitiba 
(Rua Lúcio Rasera, 216 - Bigorrilho). 
Valor: R$ 20. Inscrições com Pr. Zéu.

Parabenizamos a irmã Erica Pinho 
pela aprovação no vestibular de 
Licenciatura em Música da FAP 
(Faculdade de Artes do Paraná). Que 

Acontecerá no dia 19/03, Sábado Deus a abençoe nesta nova fase!

Paulo ensinava de casa em casa!

Perseveravam de casa em casa...

Atos 20:17-35

A perseguição aos cristãos nas casas...

Muitas pessoas congregadas na casa!Atos 12:1-19

Romanos 16:1-16

Compartilhei no Editorial sobre nossa vivência como igreja em células, igreja nas 
casas! Vamos aproveitar então para meditar esta semana em nosso quarto de 
escuta nas passagens bíblicas que apresentam a vida da igreja nas casas no 1º 
Século! Que o Senhor nos abençoe e fortaleça nosso entendimento!!!

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Atos 2:42-47

Atos 4:23-31

Atos 8:1b-3

Atos 28:23-31

Igrejas em diversas casas...

Tremeu a casa onde estavam reunidos...

Paulo anunciando o reino em casa!

@ipi_maanaim

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

IPI Maanaim Ipi Maanaim

FREQUÊNCIA 
NAS CÉLULAS

Semana 6: 
29/02 a 05/03

41
35
29
61
12
25

203

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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