
‘Servi uns aos outros, cada um 
conforme o dom que recebeu, como 

bons despenseiros da multiforme 
graça de Deus’. 1 Pedro 4:10

Estamos dando início hoje, 01/05, à 
pessoas, do próximo! Precisamos Estação do Cuidado, a qual, irá até o 
nos lembrar que tudo o que temos e dia 06/08! O foco desta Estação será 
somos é de Deus e por isso o serviço! Dentro da metáfora da 
precisamos diligenciar por estarmos agricultura e desta proposta das 
prontos para servir em todas as Estações, o ‘Cuidado’ é o momento 
oportunidades que surgirem, bem após a semente da Palavra ter sido 
como gerarmos situações para plantada no coração daqueles que 
servirmos as pessoas. Quero então te não conhecem a Cristo, ou seja, após 
perguntar: você está disposto a a semeadura, para que esta semente 
servir? Pense uma coisa, não é tão possa vir a germinar, é necessário 
bom ser servido? Por isso, se cuidarmos da terra, darmos adubo, 
desejamos ser bênção na vida das tirarmos tudo o que atrapalha o 
pessoas, devemos escolher hoje crescimento da semente. Nesta 
estarmos dispostos e disponíveis Estação queremos encorajar todos a 
para servir, concorda comigo? Vamos servirem as pessoas de seu oikós, ou 
então servir, vamos cuidar da seja, as pessoas para as quais temos 
semente, vamos viver uma fé cristã compartilhado das boas novas do 
prática! Aceita o desafio? Que Deus evangelho. Nosso testemunho não 
nos capacite e abençoe nesta pode se restringir a palavras, à nosso 
Estação e que possamos fazer a discurso, mas ser prático, envolver 
diferença realmente na vida de ações de serviço que visam atender 
pessoas neste tempo! Podemos as necessidades e abençoar as 
servir as pessoas de nossa família, p e s s o a s  q u e  e s t a m o s  n o s  
célula, igreja também neste período, relacionando. O texto no início nos 
afinal se não servirmos os de dentro chama a servirmos uns aos outros de 
não o faremos com os de fora. ‘E não acordo com os dons que recebemos 
nos cansemos de fazer o bem, de Deus! Por isso, é importante 
porque a seu tempo ceifaremos, se c o l o c a r m o s  n o s s o s  d o n s ,  
não desfalecermos’. Gl 6:9habilidades, talentos, conhecimento, 

experiências à serviço de Deus para 
Pr. José Augusto Moser Curyque possamos usá-los em prol das 

ESTAÇÃO DO CUIDADO

Boletim nº 18Curitiba, 01 de Maio 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

‘Do Senhor é a salvação, e 
sobre o teu povo, a tua 

bênção’. Salmo 3:8

MAIO

01 - Mari Nishida 
Chung - 8885.5418

01 - Nastaciana 
Harasem - 
3357.1186

05 - Denise Adriana 
Nobre Freire Oliveira - 

9949.1278

09 - Flávia Roberta 
Stresser - 9942.9782

10 - Márcia Andrea 
Boff Numata - 
9975.4256

10 - Olinda Maria 
Timóteo 

10 - Vanda Maria de 
Sousa - 9884.8053

11 - Cristina Burda - 
9974.4656

12 - Lívia Perissé 
Baroni Wagner - 

9107.7973

12 - Maria de 
Lourdes Jeller Egg - 

9906.1144

16 - Jheneffer 
Guimarães da Silva - 

3010.6335

M NAIM
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE



JOVENS COM UM PROPÓSITO

Nestas últimas semanas, demos 
início a um 'projeto' que cremos ter 
nascido no coração de Deus. Ele 
tem nos incomodado a respeito da 
nossa geração e do que estamos 
fazendo como cristãos para mudar 
este cenário. Foi a partir da palavra 
que Deus nos deu, que reunimos 
um pequeno grupo para um 
momento de intercessão e busca 
de estratégias que venham de 
Deus para colocar seus planos em a Palavra de Deus e os propósitos 
prática. Portanto, no próximo que sabemos que Ele tem para nós. 
Sábado, dia 07/05 às 15h30 Todos os jovens de 15 a 35 anos 
iremos reunir aqui na Maanaim estão convidados! Dúvidas ou 
mesmo. os jovens da igreja que maiores informações com Ana 
desejam participar deste grupo Paula!  
para podermos conversar e 
compartilhar um pouco mais sobre Ana Paula de Moura Briones

CÉLULA 17

Facilitadora: Carleni

 (41) 8483.7126

Supervisão Tanguá: 
Pr. Lic. Luis Roberto

Superintendência: 

Auxiliar: Não tem

Pr. Reinaldo Briones

Dia/Horário Encontro:
Quarta-feira às 14h30

ESCOLA DE LIDERANÇA 1º MÓDULO DE ESTUDO BÍBLICO
Deuteronômio

ENCONTRO DE JOVENS
SEMANA DE JEJUM & ORAÇÃO

Missões

CELEBRAÇÃO NO TANGUÁ

REUNIÃO DIACONIA

DESPERTA DÉBORA
2ª VIGÍLIA - Missionária

SEMANA DA FAMÍLIA

TARDE DE AÇÃO DE GRAÇAS
Desperta Débora

WORKSHOP TC
Oficina ‘Geração Digital’ 

Transformai-vos 

CURSO DE FINANÇAS CROWN

Nesta Quarta-feira, 04/05 às 20h! 
Para todos os líderes da igreja! Não Último encontro dia 16/05, Segunda-
deixe de participar! feira às 19h30. No próximo Módulo 

estudaremos o livro de Provérbios! 

No próximo Sábado, 07/05 às 15h30 
aqui na Maanaim. Um bate-papo 
descontraído! Informações com Ana De 16 a 20/05, Segunda à Sexta. 
Paula. E n t r e g a r e m o s  b o l e t i m  c o m  

meditações e motivos de oração no 
Domingo, 15/05. Não deixe de 
participar!!!

No próximo Domingo, 08/05 
excepcionalmente às 16h no Recanto 
Manós (Rua Rua Miguel Krisanoski, 
150). Informações com Pr. Lic. Luis Dia 17/05, Terça-feira às 20h. Todos 
Roberto (Chico). Participe! os diáconos(isas) e auxiliares estão 

convocados. Falar com José Cury.

Próximo encontro no dia 09/05, 
Segunda-feira às 14h30. Encontros Dia 20/05, Sexta-feira às 20h. Vamos 
quinzenais! Informações com Lorena. orar pelos missionários que temos 

apoiado e por nações. Contamos com 
a participação de todas as células!

De 13 a 15/05, Sexta à Domingo, 
com Celebrações na Sexta-feira e 
Sábado às 20h e Domingo às 10h30 
e 19h! Preletores convidados! Confraternização pelos 10 anos do 
Participe com toda a sua família! Desperta Débora na Maanaim. Dia 

21/05, Sábado às 15h. Todas as 
mulheres da Maanaim estão 
convidadas (inclusive as que não são 
mães). Informações com Lorena Cury.

Oficina sobre como comunicar o 
evangelho para as novas gerações. 
Dia 14/05, Sábado às 9h. Oficineiro: Início dia 24/05, Terça-feira às 20h. 
Lucas Pedro (Campinas-SP). Para Mínimo de 8 participantes. Total de 
facilitadores(as) do Trabalho em 12 encontros. Inscrições com César 
Conjunto (TC). Apenas 30 vagas! Melgare jo  ou na Secretar ia .  
Inscrições com as Coordenadoras do Investimento: R$ 95 (incluído o livro 
TC: Dirce, Ana Paula ou Daiany. ‘O Seu Dinheiro - leitura obrigatória). 

Uma fé prática...

Imitando o exemplo de Jesus!

Tiago 2:14-17

Não nos cansemos de fazer o bem...

Amando de fato!1 João 3:13-18

Marcos 10:42-45

Nesta estação que estamos dando início hoje, a do ‘Cuidado’, somos desafiados 
a praticar o ‘serviço’ às pessoas! Vamos então aproveitar e meditar nesta 
semana em nosso quarto de escuta em textos que abordam este assunto de 
‘servir’! Que possamos praticar aquilo que ouvimos do Senhor! 

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

João 13:12-17

Gálatas 6:2

Gálatas 6:6-10

Gálatas 5:13-14

Maior é o que serve!

Levai as cargas uns dos outros...

Servos uns dos outros...

@ipi_maanaim

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

IPI Maanaim Ipi Maanaim

FREQUÊNCIA 
NAS CÉLULAS

Semana 13: 
18/04 a 23/04

07
31
35
77
05
32

182

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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