
“Alarga o espaço da tua tenda, 
estende as cortinas das tuas 

moradas, não te detenhas, alonga 
as cordas, reforça as estacas, pois 
transbordarás para a direita e para 

a esquerda”. (Is 54:2-3b)

Esta passagem de Isaías é uma 
palavra de esperança ao povo de 

bazares e outras atividades 
Deus em um momento em que sua 

assistenciais. Queremos não 
terra fora despovoada durante o 

apenas um espaço para cultos, 
exílio, e Deus lhe promete que 

mas também um espaço em que 
teriam novamente riqueza de 

possamos usar para abençoar 
habitantes. De maneira de maneira 

nossa comunidade e semearmos o 
bastante amorosa, o Senhor 

bem a todos, indistintamente.
demonstra sua fidelidade imutável, 

Estamos com muita vontade de 
em que esse futuro estava 

avançar e de ver o Reino de Deus 
alicerçado. 

ampliando-se nesse lugar. No 
No domingo passado, em nosso 

próximo domingo (dia 10) teremos 
culto de Páscoa, ouvimos também 

mais um celebração na Facop e 
uma palavra animadora em que 

somos muito gratos a Deus por sua 
Deus promete a seu povo a 

fidelidade em nos prover um lugar 
segurança de que podemos ter um 

tão abençoado como este para 
coração cheio de esperança em 

nossos cultos – por outro lado, 
relação ao futuro.

estamos seguros de que é 
Aqui no Tanguá estamos cheios de 

momento de seguir em frente e 
expectativas em relação ao que 

buscar coisas maiores ainda.
Deus está fazendo, mas cremos 

Contamos com as orações da igreja 
que é apenas o começo – pois 

por direção do Espírito Santo em 
coisas ainda maiores acontecerão. 

tudo, a fim de que possamos de 
Como igreja, estamos dando mais 

fato ser instrumentos de Deus 
um passo de fé em nosso bairro e 

nessa terra árida e tão carente da 
realizamos o aluguel de um local a 

transformação que só o Evangelho 
fim que tenhamos um espaço na 

de Jesus pode trazer.
Maanaim no Tanguá para a 

Pr. Lic. Luis Roberto S. do Pinho
realização de nossas celebrações, 

IPI MAANAIM NO TANGUÁ

Boletim nº 14Curitiba, 03 de Abril de 2016Ano XVlll

Igreja Presbiteriana Independente Maanaim
Rua José Sabóia Cortês, 330 - 

CEP 80.530-360 -  Curitiba-PR  
(41) 3029-4194 - 3015-4194 - ipi.maanaim@gmail.com

Equipe Pastoral: 
                                Pr. Reinaldo Montoza Briones
                                Pr. José Augusto Moser Cury
                                Pr. Lic. Luis Roberto Santos do Pinho

Centro Cívico

FIQUE ATENTO!!! M NAIMANIVERSARIANTES

‘Paz a todos vós que vos 
achais em Cristo’. 

1 Pd 5:14

ABRIL

06 - Ruth Passos do 
Pinho - 3387.5033

07 - Daniel Chung - 
9938.7273

07 - José Augusto 
Moser Cury - 
8408.6991

09 - Janaína 
Fernandes Corocher 

Cardoso - 9672.5554

10 - Jorge Cury Neto - 
9111.5151

10 - Maria Xavier de 
Carvalho Macedo - 

9252.4737

11 - Emília Rebonato 
Ivanki - 8403.8585

11 - Janaína Freitas 
Souza Peixoto - 

9638.0261

11 - Sidnei José Leite 
- 9680.0461

13 - Christopher C. 
Soule - 8842.7664

13 - Mariana 
Fernandes Cardoso 

14 - Maria de Oliveira 
Macedo - 9654.7804

M NAIM
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE



NOSSOS COMPROMISSOS etc... Tudo isso é fundamental em 
nossa caminhada de fé cristã! Não 

To d a  ve z  qu e  r e a l i z a m o s  o  podemos nos esquecer disto! A célula é 
treinamento ‘Formação Espiritual’ importante pois é o ambiente mais 
informamos a todos aqueles que íntimo, acolhedor, onde podemos 
serão recebidos que todo membro da aprender de perto pelo testemunho de 
Maanaim possui dois compromissos nossos irmãos na fé e nas celebrações 
básicos: participar dos encontros de podemos louvar a adorar a Deus juntos 
c é l u l a  e  d a s  c e l e b r a ç õ e s ,  como Corpo, é onde podemos 
semanalmente! A participação nestes testemunhar que fazemos parte de 
é fundamental para a vivência dos uma grande família da fé e também é o 
valores e princípios que valorizamos lugar onde recebemos instrução e 
c o m o  i g r e j a :  eva n g e l i z a ç ã o ,  direção de Deus! Por isso, não 
discipulado, acolhimento, excelência, podemos valorizar a célula ou a 
famílias saudáveis, missões... Quero celebração um em detrimento de 
então te perguntar: você tem sido fiel outro, mas participarmos ativamente 
nestes compromissos? A participação destes dois compromissos, como duas 
no encontro de célula nos proporciona asas que nos capacitam alçar vôos 
cuidado pastoral, apoio em oração, mais altas na caminha de fé! Não deixe 
compartilhar e edificação. E a de participar dos encontros de sua 
participação nas celebrações nos célula e das Celebrações! Contamos 
proporciona aprendizado na Palavra com sua participação! 
de Deus, encorajamento, comunhão, Pr. José Augusto Moser Cury

CÉLULA 13

Facilitador: 
Marco Aurélio Júnior

       (41) 9967.4931

Supervisão: 
Presb. Jin Soo Chung

Superintendência: 

Auxiliar: Luiz Carlos

Pr. Reinaldo Briones

Dia/Horário Encontro:
Sexta-feira às 19h30

1º MÓDULO DE ESTUDO BÍBLICO
Deuteronômio

JANTAR SINGLE
REUNIÃO CONSELHO

ESCOLA DE LIDERANÇA

CESTAS BÁSICAS

CELEBRAÇÃO NO TANGUÁ

BÍBLIAS À VENDA

DESPERTA DÉBORA
‘Mães que oram por seus filhos’

PARABÉNS PELO CASAMENTO

MOMENTO MISSIONÁRIO

manhã e noite. Participe! Neste dia o 
Pr. Reinaldo irá compartilhar sobre o a 
viagem que fará ao Nepal no final 

4º encontro amanhã, 04/04, deste mês de abril. Informações com 
Segunda-feira das 19h30 às 21h30. Vera Rosa (Coordenadora de 
No próximo Módulo estudaremos Missões). 
Provérbios! Aguarde!!!
 

Promovido pelo Ministério de 
Nesta Terça-feira, 05/04 às 20h. Diaconia! Será no dia 29/04, Sexta-
Para todos os presbíteros e pastores! feira às 20h no Espaço Maanaim. 

Valor: R$ 35 por pessoa. Para 
solteiros(as), divorciados(as) e 
viúvos(as)! Informações e inscrições 

Nesta Quarta-feira, 06/04 das 20 às com Diác. José Cury ou Diac. Izildinha. 
21h30! Para todos os líderes da igreja Mínimo de 30 pessoas! 
(facilitadores, facilitadores em 
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). 
Contamos com a presença de toda a A lista dos produtos já está disponível 
liderança! no mural e com os facilitadores de 

célula. Contamos com o apoio e 
colaboração das células nas 
doações! Deus abençoe cada uma de 

No próximo Domingo, dia 10/04 às nossas células com generosidade! 
18h30 no Auditório da FACOP (Rua Estas cestas tem abençoado diversas 
César Augusto Ferri, 95 - Tanguá - famílias em necessidade!
Almirante Tamandaré). Informações 
com Pr. Lic. Luis Roberto (Chico). 
Contamos com a presença das 
células do Tanguá! Temos modelos novos de Bíblia à 

venda na Secretaria. Diferentes 
capas e tamanho de letra! Para 
adquirir favor falar com o Secretário 
Eder Valentim após as Celebrações 

O próximo encontro será no dia ou durante a semana!
11/04, Segunda-feira às 14h30. 
Lembrando que estes encontros são 
quinzenais! Informações com a 
Coordenadora Lorena Cury. Queremos parabenizar o casal Luis 

Gustavo (Tuto) & Duane pela 
cerimônia de casamento realizada 
ontem, 02/04, celebrada pelos Prs. 

Informamos que o próximo ‘Momento Reinaldo e José Augusto (Zéu)! Que 
Missionário’ acontecerá no dia Deus abençoe imensamente esta 
17/04, Domingo nas Celebrações da nova etapa de suas vidas!!!

Andando na verdade!

Uma vida cristã exemplar...

3 João 1:1-15

Comunhão com o Pai e com o Filho!

Vivendo o amor de Cristo...2 João 1:1-13

Filemom 1:1-25

Temos estudado a Bíblia nos Módulos de Estudo Bíblico, mas sempre fica a 
pergunta: como está nosso tempo de ouvir a Deus através da Palavra? Fica então 
para essa semana um desafio: lermos todos os dias um livro completo da Bíblia! 
Vamos começar com aqueles mais ‘curtinhos’! Boa leitura! Deus te abençoe!!!  

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

1 Pedro 1-5

2 Pedro 1-3

1 João 1-5

Judas 1:1-25

Uma lição de amor e perdão!

Crescendo na graça e no conhecimento!

Lutando pela fé!

@ipi_maanaim

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

IPI Maanaim Ipi Maanaim

FREQUÊNCIA 
NAS CÉLULAS

Semana 8: 
21/03 a 26/03

00
25
16
11
47
39

138

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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