
'A este (Jesus) ressuscitou Deus no 
terceiro dia...’. Atos 10:40a

No próximo Domingo, 27/03 

comemoramos a Páscoa! E por isso, 

teremos uma Celebração especial e 

única às 20h no Espaço Maanaim 

para nos a legrarmos com a 

mensagem de esperança que esta 
que Jesus ressuscitou! Nossa 

data traz para nós cristãos! 
esperança não terminou com a 

Escolhemos como tema ‘A esperança 
traição de Jesus, os açoites, a 

triunfou’, pois esta é a mensagem 
condenação, a cruz e o sangue 

que a cruz e a resssurreição de Cristo 
derramado! Deus fez com que a 

nos apresentam! A morte não pôde 
maldição de morrer no madeiro se 

detê-lo e podemos ter esperança 
transformasse em bênção com a vida 

porque Jesus venceu a morte e o 
de Cristo prevalecendo! Queremos 

inimigo e assumiu a mais alta posição 
contar com a presença de toda a 

à direita de Deus Pai! Podemos ter 
igreja nesta Celebração! Não deixe 

esperança pois nossa vida está nas 
de participar! Não deixe de convidar 

mãos de um Deus que é poderoso 
seus familiares, amigos, colegas, 

para ressuscitar mortos e trazer vida 
vizinhos, para que possam ouvir o 

à todo aquele que o procura! Nossa 
testemunho desta mensagem de 

oração é para que esta celebração 
esperança que queremos transmitir! 

possa ser uma oportunidade de 
Lembrando que NÃO teremos 

testemunho destas verdades para 
Celebração pela manhã na Páscoa! 

firmar a fé da igreja e impactar nossos 
Aproveite para passar tempo com sua 

convidados! Temos uma mensagem 
família e oikós e te esperamos à noite 

poderosa de esperança para 
para celebrarmos a Deus juntos! Até 

compartilhar à este mundo! Vamos 
Domingo!!! Boa Páscoa a todos!!!

nos alegrar em Deus por tão grandes 

promessas, testemunhando a todos 
Pr. José Augusto Moser Cury

A ESPERANÇA TRIUNFOU!
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FIQUE ATENTO!!! M NAIMANIVERSARIANTES

‘A graça do Senhor Jesus 
seja convosco’. 

1 Co 16:23

MARÇO

20 - Noeli de Fátima 
Stachewicz Guiraud - 

8851.1323

21 - Loriane 
Urbanowicz Leite - 

8513.1323

22 - Carolina Facco 
Rubin de Oliveira - 

9999.4271

22 - Luiz Carlos de 
Souza Filho - 
9681.9379

23 - Eduardo Alberto 
Bernardes - 
9948.2996

23 - Toyoko Hassumi 
- 3045.8038

24 - Gabriela Hansaul 
Jorge - 3779.0984

24 - Yara Lúcia 
Gervasio - 

9993.6391

25 - Dilma Maria de 
Oliveira Alvim - 

8815.6822

25 - Luiz Fernando 
Santos de Oliveira 
Neto - 3047.3146

25 - Mirian Santos - 
9967.1045

M NAIM
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE



NOSSAS CÉLULAS

Estamos atualmente com 24 células, 
as quais estão distribuídas em 6 
supervisões e 2 superintendências de 
área! Como somos uma igreja em 
células, nosso foco é a participação de 
cada membro da igreja, bem como 
nossos convidados (oikós) em alguma 

Almirante Tamandaré (Tanguá), de nossas células! Temos divulgado 
Colombo e Pinhais. E então, você está neste boletim (na aba ao lado) 
participando ativamente de uma semanalmente as células contendo 
célula? Lembre-se de nossa visão informações de dia da semana, 
‘Cada casa uma igreja, cada membro horário e contato do facilitador. Nossa 
um ministro, vivendo em Cristo de casa intenção é que todos sempre tenham 
em casa e na grande congregação’. disponível as informações atualizadas 
Qualquer dúvida ou informação é só para que tenhamos todos os membros 
procurar algum dos pastores,  da igreja participando de uma célula. 
supervisores ou facilitadores de célula! O organograma ao lado está 
Que Deus abençoe ricamente as disponível também no mural e no site 
nossas células!!! da igreja. Temos células acontecendo 
 de Segunda à Sábado em diferentes 

 Pr. José Augusto Moser Curybairros de Curitiba, bem como em 

CÉLULA 11

Facilitador: 
Eder Valentim

      (41) 9106.5924

Supervisão: 
Pr. José Augusto (Zéu)

Superintendência: 

Auxiliar: Rafael Betoni

Pr. José Augusto (Zéu)

Dia/Horário Encontro:
Sábado às 20h

15º CONGRESSO DE CELEBRAÇÃO NO TANGUÁ
IGREJA EM CÉLULAS

MOMENTO MISSIONÁRIO

1º MÓDULO DE ESTUDO BÍBLICO
Deuteronômio

JANTAR SINGLE

ESCOLA DE LIDERANÇA

CESTAS BÁSICAS

CELEBRAÇÃO DE PÁSCOA
‘A esperança triunfou’

BÍBLIAS À VENDA

DESPERTA DÉBORA

A próxima será Celebração será no 
Neste final de semana, de 17-20/03 dia 10/04, Domingo às 18h30 na 
(Quinta à Domingo) o Pr. Reinaldo & FACOP (Rua César Augusto Ferri, 95 - 
Christina, Pr. José Augusto (Zéu), Pr. Tanguá - Almirante Tamandaré). 
Luis Roberto (Chico) e as irmãs Vera Informações com Pr. Lic. Luis Roberto 
Tatsch e Miriam Marchiori estão (Chico). Participe!!!
participando deste Congresso do 
Ministério Igreja em Células (MIC) em 
Águas de Lindóia-SP! Que Deus os 
abençoe! Informamos que o próximo ‘Momento 

Missionário’ acontecerá no dia 
17/04, Domingo nas Celebrações da 
m a n h ã  e  n o i t e .  P a r t i c i p e !  
Informações com a Coordenadora de 

Amanhã, 21/03 das 19h30 às 21h30 Missões: Vera Rosa Soule. 
teremos o 3º encontro deste módulo, 
em um total de 6 encontros! 
Lembrando que no 2º Módulo 
estudaremos Provérbios! Promovido pelo Ministério de 

Diaconia! Será no dia 29/04, Sexta-
feira às 20h no Espaço Maanaim. 
Valor: R$ 35 por pessoa. Informações 

Nesta Quarta-feira, 23/03 das 20 às e inscrições com Diác. José Cury ou 
21h30! Para todos os líderes da igreja Diac. Izildinha. Mínimo de 30 
(facilitadores, facilitadores em pessoas! 
t r e i n a m e n t o ,  s u p e r v i s o r e s ,  
coordenadores das áreas de apoio...).

A lista dos produtos já está disponível 
no mural e com os facilitadores de 
célula. Contamos com o apoio e 

Faremos uma Celebração única no colaboração das células nas 
Espaço Maanaim dia 27/03, doações! Deus abençoe cada uma de 
Domingo em horário especial: às nossas células com generosidade! 
20h! Atenção: neste dia não teremos Estas cestas tem abençoado diversas 
Celebração pela manhã! Convide seu famílias em necessidade!
oikós e participe! Vamos celebrar a 
ressurreição de Cristo!

Temos modelos novos de Bíblia à 
venda na Secretaria. Diferentes 

O próximo encontro será no dia capas e tamanho de letra! Para 
28/03, Segunda-feira às 14h30. adquirir favor falar com o Secretário 
Informações com a coordenadora: Eder Valentim após as Celebrações 
Lorena Cury. ou durante a semana!

Jesus ressuscitou!

O traidor é indicado...

Mateus 27:62-28:10

Jesus é preso no Getsêmani

Jesus é maltratado e pregado na cruzMateus 27:1-61

Mateus 26:1-13

Entramos hoje na semana da Páscoa! Vamos meditar nos textos da Palavra de 
Deus que narram esta semana na vida de Jesus! Que o Senhor possa abençoar 
nossas vidas e falar conosco de maneira especial em nosso quarto de escuta 
nesta semana! Prepare-se para nossa Celebração de Páscoa!!!

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Mateus 26:-14-25

Mateus 26:26-35

Mateus 26:36-75

Mateus 28:11-20

Jesus é ungido em Betânia!

A última Ceia de Jesus com os discípulos

Jesus dá uma missão aos discípulos!

@ipi_maanaim

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

IPI Maanaim Ipi Maanaim

FREQUÊNCIA 
NAS CÉLULAS

Semana 6: 
07/03 a 12/03

34
49
27
65
16
35

226

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

ipimaanaim
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