
‘...Eu e a minha casa serviremos ao 
Senhor’. Josué 24:15b

Estamos entrando hoje em nossa 
‘Semana da Família’! Tempo de 
colocarmos nossas famílias diante de 
Deus  e  também de  se rmos  
abençoados com mensagens sobre 
este tema tão importante para todos. 
Mas antes de tudo, quero parabenizar convidados: Pr. Edison Primo (3ª IPI 
a todas as mamães da Maanaim por de  Cur i t iba)  e  Lucas  Pedro  
este dia especial e desejar toda sorte (Comunidade Presbiteriana Chácara 
de bênção a todas àquelas que tem Primavera). As Celebrações do 
sido instrumento poderoso de Deus Domingo, 15/05 às 10h30 e 19h 
na vida de nossas famílias! Glória a também terão o enfoque na família! 
Deus pela vida delas! Bem, vamos às Queremos animar todas as famílias a 
informações e atividades da ‘Semana não deixarem de participar, mas 
da Família’! Em primeiro lugar, virem pelo menos em duas das 
queremos animar todas as famílias a quatro celebrações! Combinado? 
realizarem uma ‘Atividade em Vamos priorizar este tempo! Combine 
Família’ nesta semana, entre desde já com os membros da sua 
Segunda e Quinta-feira, podendo ser família e organizem-se para poderem 
uma atividade social (pique-nique, estar juntos nas Celebrações! Temos 
lanche, jantar, passeio, cinema, filme ‘famílias saudáveis na prática da fé’ 
em casa...) ou um tempo de bate- como um de nossos valores como 
papo, culto em família, enfim, alguma igreja e cremos que Deus quer usar 
atividade para estarem todos juntos e esta semana para for talecer 
desfrutarem de comunhão e pr incípios e nos chamar ao 
crescerem no relacionamento uns crescimento como famílias! No início 
com os outros! Queremos que cada do texto, citei um versículo onde 
família registre este encontro e nos Josué declara que a escolha dele e de 
envie uma foto pelo e-mai l :  sua família seria ‘servir ao Senhor’! 

 que iremos Que cada família da Maanaim possa 
postar nas redes sociais da Maanaim! declarar esta escolha! Que Deus 
Na sequencia, teremos na Sexta e abençoe tremendamente nossas 
Sábado, dias 13 e 14/05 às 20h, famílias!
Celebração especial com pregadores Pr. José Augusto Moser Cury

ipi.maanaim@gmail.com
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FIQUE ATENTO!!! M NAIMANIVERSARIANTES

‘...aos que buscam o 
Senhor bem nenhum lhes 

faltará’. Salmo 34:10b

MAIO

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

17 - André Belarmino 
Bertrand - 

9111.4948

18 - Abigail Oliveira 
Karpinski - 
9763.3831

18 - Marcelo Eduardo 
Rodrigues Alves - 

8885.3986
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CURSO DE FINANÇAS CROWN

Estamos abrindo nova turma deste 
curso com início no dia 24/05 às 20h. 
O Crown é um curso de finanças à 
moda de Deus onde são ministrados 
princípios bíblicos sobre este tema. 
São 12 encontros de 2 horas, os quais 
acontecerão às terças-feiras às 20h. 
Há necessidade de pelo menos 8 
inscritos para a formação da turma. 
Por isso, se você tem interesse, 

Pessoais, a qual é tão conturbada procure ainda hoje o irmão César 
muitas vezes. Neste curso aprendemos Melgarejo e faça sua inscrição. O 
sobre: a parte de Deus, a nossa parte, investimento total é de R$ 95, 
contribuição, pensando nos filhos em incluindo a apostila (conteúdo e 
relação ao assunto de finanças, entre exercícios práticos) e o livro ‘O Seu 
m u i t o s  o u t r o s  p r i n c í p i o s  Dinheiro’, o qual é leitura obrigatória 
importantíssimos! Não perca esta antes do início do curso. O Curso de 
oportunidade de aprendizado e Finanças Crown pertence ao currículo 
crescimento!!! da Universidade da Família e é uma 

ferramenta muito preciosa para viver 
Pr. José Augusto Moser Curyem paz nesta área de Finanças 

CÉLULA 19

Facilitadora: Vanda

     (41) 9884.8053

Supervisão: 
Nelson Baroni

Superintendência: 

Auxiliar: Izildinha

Pr. Reinaldo Briones

Dia/Horário Encontro:
Sexta-feira às 20h30

DESPERTA DÉBORA SEMANA DE JEJUM & ORAÇÃO
Missões

ESCOLA DE LIDERANÇA

REUNIÃO DIACONIA

SEMANA DA FAMÍLIA

2ª VIGÍLIA - Missionária

TARDE DE AÇÃO DE GRAÇAS
Desperta Débora

WORKSHOP TC
Oficina ‘Geração Digital’ 

Transformai-vos 

CURSO DE FINANÇAS CROWN

1º MÓDULO DE ESTUDO BÍBLICO
Deuteronômio

CELEBRAÇÃO NO TANGUÁ

O próximo encontro será amanhã, 
09/05, Segunda-feira às 14h30. De 16 a 20/05, Segunda à Sexta, 
Encontros quinzenais! Informações terminando com Vigília na Sexta. 
com Lorena. 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!!!

Encontro nesta Quarta-feira, 11/05 
às 20h! Para todos os líderes da 
igreja! Não deixe de participar!

Dia 17/05, Terça-feira às 20h. Todos 
os diáconos(isas) e auxiliares estão 
convocados. Falar com José Cury.

No próximo final de semana, 13 a 
15/05, Sexta à Domingo, com 
Celebrações na Sexta-feira e Sábado 
às 20h e Domingo às 10h30 e 19h! Dia 20/05, Sexta-feira às 20h. Vamos 
Louvor e uma palavra sobre família! orar pelos missionários que temos 
Teremos preletores convidados: Pr. apoiado e por nações. Contamos com 
Edison Primo (3ª IPI de Curitiba), a participação de todas as células!
L u c a s  P e d r o  ( C o m u n i d a d e  
Presbiteriana Chácara Primavera - 
Campinas-SP)! Participe com toda a 
sua família! 

Confraternização pelos 10 anos do 
Desperta Débora na Maanaim. Dia 
21/05, Sábado às 15h. Valor: R$ 5. 
Todas as mulheres da Maanaim estão 
convidadas (inclusive as que não são 

‘Como comunicar o evangelho para mães). Informações com Lorena Cury.
as novas gerações’. Próximo Sábado, 
14/05 às 9h. Oficineiro: Lucas Pedro 
(Campinas-SP). Para facilitadores(as) 
do Trabalho em Conjunto (TC). Início dia 24/05, Terça-feira às 20h. 
Apenas 30 vagas! Inscrições ainda Mínimo de 8 participantes (12 
hoje com as Coordenadoras do TC: encontros). Inscrições com César 
Dirce, Ana Paula ou Daiany. Melgare jo  ou na Secretar ia .  

Investimento: R$ 95 (incluído o livro 
‘O Seu Dinheiro - leitura obrigatória).

Último encontro no dia 16/05, 
Segunda-feira às 19h30. No próximo Próxima no dia 12/06, Domingo às 
Módulo estudaremos o livro de 18h30 na FACOP. Informações com 
Provérbios!  Inscrições na Secretaria. Pr. Lic. Luis Roberto (Chico).  

O papel do marido e da esposa na família

Submissão do marido e da esposa a Deus

1 Pedro 3:1-7

Uma família que faz a vontade de Deus!

Esposas, maridos, filhos, pais...Colossenses 3:18-25

Efésios 6:1-4

Estamos entrando em nossa ‘Semana da Família’! Vamos então meditar sobre 
este tema em nosso quarto de escuta. Você topa este desafio? Procure estar 
sensível para ouvir a Deus e obedecer e que o Senhor abençoe ricamente nossas 
famílias hoje e sempre! 

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Efésios 5:22-33

Colossenses 4:15

Mateus 12:46-50

Josué 24:15

Pais e filhos que temem ao Senhor!

Uma família aberta à igreja de Jesus

Família que serve ao Senhor

@ipi_maanaim

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

IPI Maanaim Ipi Maanaim

FREQUÊNCIA 
NAS CÉLULAS

Semana 14: 
25/04 a 30/04

40
36
30
72
34
40

252

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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