
O  C o n s e l h o  d a  M a a n a i m  
entendendo o direcionamento de 
Deus, decidiu enviar-me para 
missões de curto prazo ao Nepal em 
21 de abril. Final de outubro do ano 
passado recebi um convite da Márcia 
Real (já conhecida da igreja), e 
missionária no Nepal há cerca de 10 

acesso. E a pergunta que fazemos é: anos, para ensinar na Escola 
porque temos tanto em relação à Compacta de Estudos Bíblico - ECEB 
Palavra de Deus e eles tão pouco? que iria acontecer em 2016, e a partir 
Não devemos então partilhar o muito daí Deus começou a mover meu 
que temos recebido? No próximo coração para aceitar o convite. Esta 
domingo, 17/04 no ‘Momento escola já está acontecendo e tem o 
Missionário' vou compartilhar com propósito de treinar missionários do 
mais detalhes como tudo aconteceu, Nepa l  e  pa íses  v i z inhos  no  
e o propósito da viagem, e então você conhecimento da Palavra, através do 
terá oportunidade de orar por mim, Método Indutivo de Estudo Bíblico, 
enviando-me nesta missão, e pela para que a Palavra seja um poderoso 
minha família que fica, e também instrumento na expansão do Reino de 
participar através de contribuição Deus. Vivemos numa realidade muito 
financeira para este fim pois distante deles, não somente no que 
levantaremos uma oferta específica. diz respeito à geografia (continente 
Como temos instruído sempre, não asiático), mas também culturalmente 
dê por constrangimento mas, esta falando (língua, costumes, religião…). 
semana faça a Deus três perguntas: O Nepal é um país pobre, assolado 
Devo fazer parte disto? Como? Com por três importantes terremotos em 
quanto devo contribuir? Não deixe de abril do ano passado, com uma 
participar deste projeto da IPI cultura religiosa predominantemente 
Maanaim às nações!!! Convide toda a hinduísta (81,5%) e cristianismo com 
sua célula para participar das 1,4% da população que hoje atinge 
Celebrações do próximo domingo e cerca de 30,5 milhões de habitantes. 
abençoada semana a todos!Está localizado próximo a outros 

países como a China, Butão, Laos e 
Mianmar onde o evangelho é 
proibido, e onde a Palavra de Deus é Pr. Reinaldo Montoza Briones
escassa no conhecimento e de difícil 
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FIQUE ATENTO!!! M NAIMANIVERSARIANTES

‘A graça seja 
com todos vós’. 
Hebreus 13:25

ABRIL

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

15 - Renato Francisco 
Pereira - 9925.1005

21 - Dirceu Stresser - 
(43) 8453.2651

23 - Cristhiano 
Rovani - 9637.2795

25 - Erica Santana 
dos Passos Pinho - 

8491.9616

M NAIM
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE



ESCOLA DE LIDERANÇA

‘... Paulo... separou os discípulos, 
passando a discorrer diariamente na 

Escola de Tirano. Durou isso por espaço 
de dois anos, dando ensejo a que todos 

os habitantes da Ásia ouvissem a Palavra 
do Senhor...’. At 19:9b-10a

Quero aproveitar este espaço hoje 
para animar toda a liderança da 

trabalho nós estamos disponibilizando Maanaim a prosseguir firme na 
o áudio dos encontros para ouvir em participação dos encontros da Escola 
casa, no carro, etc... O importante é que de Liderança! Queremos como 
todos estejam por dentro dos assuntos Conselho e Equipe Pastoral agradecer 
que estão sendo ministrados e o empenho de todos e continuar 
acompanhem a instrução que está incentivando a todos que exercem 
sendo dada. Se você líder, não pode funções de liderança, seja nas células 
estar presente, informe seu e-mail ou nas áreas de apoio a estarem 
junto a Eder Valentim para receber este presentes nos encontros que 
material! Contamos com sua presença acontecem todas as Quartas-feiras 
nesta quarta-feira! Deus te abençoe!!!das 20 às 21h30! Para aqueles que 
  não podem estar presentes neste dia 

Pr. José Augusto Moser Curye horário em função de estudo ou 

CÉLULA 14

Facilitadora: 
Jany Baroni

       (41) 9508.7227

Supervisão: 
Nelson Baroni

Superintendência: 

Auxiliar: Zeca

Pr. Reinaldo Briones

Dia/Horário Encontro:
Quinta-feira às 19h30

CELEBRAÇÃO NO TANGUÁ

JANTAR SINGLE

DESPERTA DÉBORA
‘Mães que oram por seus filhos’

ESTAÇÃO DO CUIDADO
1º MÓDULO DE ESTUDO BÍBLICO

Deuteronômio

CESTAS BÁSICAS

ESCOLA DE LIDERANÇA

BÍBLIAS À VENDA
MOMENTO MISSIONÁRIO

abril para ministrar na Escola de 
Estudos Bíblicos da JOCUM (Jovens 

Acontece hoje, Domingo, 10/04 às com uma Missão). Informações com 
18h30 no Auditório da FACOP (Rua Vera Rosa (Coordenadora de 
César Augusto Ferri, 95 - Tanguá - Missões). 
Almirante Tamandaré). Informações 
com Pr. Lic. Luis Roberto (Chico). 
Contamos com a presença das 
células do Tanguá! Promovido pelo Ministério de 

Diaconia! Será no dia 29/04, Sexta-
feira às 20h no Espaço Maanaim. 
Valor: R$ 35 por pessoa. Para 
solteiros(as), divorciados(as) e 

‘Mães de joelhos, filhos de pé’. viúvos(as)! Informações e inscrições 
Próximo encontro amanhã, dia com Diác. José Cury ou Diac. Izildinha. 
11/04, Segunda-feira às 14h30. Mínimo de 30 pessoas! Favor 
Lembrando que estes encontros são c o n f i r m a r  p r e s e n ç a  c o m  
quinzenais! Informações com a antecedência!
Coordenadora Lorena Cury. 

Estamos na reta final da ‘Estação do 
Cultivo’ a qual irá até o dia 30/04, 

5º encontro amanhã, 11/04, com o foco na evangelização! No dia 
Segunda-feira das 19h30 às 21h30. 01/05 daremos início à ‘Estação do 
No próximo Módulo estudaremos o Cuidado’ com foco no serviço!
l ivro de Provérbios! Aguarde! 
Inscrições em breve!
 

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

Nesta Quarta-feira, 13/04 das 20 às facilitadores de célula. Contamos 
21h30! Para todos os líderes da igreja com o apoio e colaboração das 
(facilitadores, facilitadores em células nas doações! Deus abençoe 
t r e i n a m e n t o ,  s u p e r v i s o r e s ,  cada uma de nossas células com 
superintendentes e coordenadores generosidade! Estas cestas tem 
das áreas de apoio). Contamos com a abençoado diversas famílias em 
presença de toda a liderança da necessidade!
Maanaim!

Temos modelos novos de Bíblia à 
Acontecerá nas Celebrações (manhã venda na Secretaria. Diferentes 
e noite) do próximo Domingo, dia capas e tamanho de letra! Para 
17/04. O Pr. Reinaldo Briones irá adquirir favor falar com o Secretário 
compartilhar sobre o a viagem que Eder Valentim após as Celebrações 
fará ao Nepal no final deste mês de ou durante a semana!

A grande compaixão do Senhor...

Uma história de amor!

Jonas 1:1-4:11

Promessa de derramar do Espírito

Restauração de Israel... Obadias 1:1-21

Rute 1:1-4:22

Vamos continuar nesta semana com o desafio de lermos a Bíblia! Semana 
passada indicamos para leitura os livros ‘curtinhos’ do Novo Testamento, desta 
vez iremos indicar os livros do Antigo Testamento (AT)! Que o Senhor fale com 
cada um de uma maneira marcante nesta semana! 

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Cântico dos Cânticos 1:1-8:14

Lamentações 1:1-5:22

Joel 1:1-3:21

Habacuque 1:1-3:19

Testemunho da fidelidade de Deus!

Trazer a memória a esperança!

Ainda que...

@ipi_maanaim

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

IPI Maanaim Ipi Maanaim

FREQUÊNCIA 
NAS CÉLULAS

Semana 8: 
28/03 a 02/04

38
17
19
50
12
42

178

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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