
'Existe entre vocês alguém que seja 

sábio e inteligente? Pois então que prove 

isso pelo seu bom comportamento e 

pelas suas ações, praticadas com 

humildade e sabedoria.' Tiago 3:13 

Este pode ser um dos versos que 
resumem o conteúdo desta carta. 
Estamos divulgando que no mês de 
junho, que começa no próximo 
Domingo, teremos uma série de 
mensagens expositivas baseadas na trilhar por estes capítulos. Mas para 
Carta de Tiago. Uma carta muito rica que possamos aproveitar ao máximo 
em conteúdo e extremamente este estudo sugerimos que você faça 
prática. Em seus cinco capítulos há desta carta nas próximas cinco 
uma diversidade de temas, como: semanas seu texto de leitura, 
alegria nas provações, fé e obras, meditação, estudo e porque não até 
sabedoria, domínio da língua, de memorização. Talvez, por que não, 
acepção de pessoas, a verdadeira colocar o desafio de ler duas ou três 
religião, oração… enfim, carregada de vezes por semana neste próximo 
pérolas preciosas que podemos mês? Ou utilizar este texto capítulo 
descobrir, com o propósito de que por capítulo como base para seus 
nossa sabedoria seja provada pelo momentos no quarto de escuta? 
comportamento e ações, como diz o A b r i r e m o s  a  s e m a n a ,  n a s  
texto acima. Os escritos de Tiago irão C e l e b r a ç õ e s  d e  D o m i n g o ,  
colocar a prova a nossa fé e o tipo de trabalhando com um capítulo da 
cristianismo que vivemos, se de carta e durante a semana você 
discurso e palavras ou de prática e poderá digerir, esmiuçar, saborear o 
ações. Segundo o autor, não há como conteúdo. Você virá conosco 
dissociar a fé e ação, o ouvir do percorrer os caminhos da fé prática 
praticar. O conteúdo desta carta é o em Tiago? Venha e incentive todos os 
evangelho puro e simples que resulta membros de sua célula! Convide 
em comportamento, e que tem como também seu oikos para participar 
inspiração o próprio Cristo. Será um das Celebrações!     
tempo especial e convidamos você a Pr. Reinaldo Montoza  Briones
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FIQUE ATENTO!!! M NAIMANIVERSARIANTES

‘Aleluia! Rendei graças ao 
Senhor, porque ele é bom; 
porque a sua misericórdia 

dura para sempre’. 
Salmo 106:1

MAIO

JUNHO

30 - Carlos Alberto 
Andrade de Souza - 

8428.4281

31 - Dulcinea Mattos 
- 9527.1210 

01 - Celidalva Leal 
Silva - 9191.3491

01 - Vera Rosa 
Sahagoff Raad Soule 

- 9641.7766

03 - Laura Farinon 
Andreatta - 
3026.7161

06 - Nathalia de 
Moura Briones - 

8833.0453

08 - Natália Bianco 
Tatsch - 9723.8766

16 - Sofia Ribeiro de 
Castro Santos - 

9656.6652

18 - Vera Lúcia 
Ferreira Tatsch - 

8832.3578

19 - Claudinéia 
Pereira de Oliveira 
Sato - 9614.6750

M NAIM
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE



BAZAR NO TANGUÁ

Estão chegando as datas de mais 
um Bazar e Celebração no Tanguá. 
O Bazar será no dia 11/06 
(Sábado) das 9:00 às 14:00h. Sua 
participação é importante! Você 
pode doar desde objetos e 
utensílios em geral (que estejam 
em boas condições de uso) a 
roupas e cobertas para vendermos 
a preços acessíveis à comunidade 
do Tanguá. O local do bazar será na 

nos abençoado com a fidelidade de 
nova sala do Espaço Maanaim no 

nossos irmãos e irmças do Tanguá, 
Tanguá (Rua Profº Alberto Krause, 

que tem se esforçado para 
1448). Para maiores informações, 

participar e levar seus convidados. 
converse com a Diaconisa Izildinha 

Deus abençoe sua vida!
ou com o Pr. Lic. Luis (Chico). Já 
nossa Celebração será na FACOP 

Pr. Lic. Luis Roberto 
(Rua César Augusto Ferri, 95), dia 

Santos do Pinho
12/06, às 18:30h. O Senhor tem 

CÉLULA 23

Facilitador: Ismael

        (41) 9638.8051

Supervisão Tanguá: 
Pr. Lic. Luis Roberto

Superintendência: 

Auxiliar: Gabriel

Pr. Reinaldo Briones

Dia/Horário Encontro:
Quinta-feira às 20h

CURSO DE FINANÇAS CROWN

CELEBRAÇÃO NO TANGUÁ

ESCOLA DE LIDERANÇA

FORMAÇÃO ESPIRITUAL

ENCONTRO DESPERTA DÉBORA
‘Mães que oram por seus filhos’

2º MÓDULO DE ESTUDO BÍBLICO
Provérbios

JANTAR DOS NAMORADOS

BÍBLIAS À VENDA

BAZAR NO TANGUÁ

Pedimos o apoio da igreja com 
doações de roupas (principalmente 

Informamos que este curso foi de inverno) e utensílios em geral e 
cancelado temporariamente por falta também para a juda no d ia !  
de quórum mínimo de 8 pessoas. Informações com Pr. Lic. Luis Roberto 
Interessados devem falar com o (Chico).
irmão César Melgarejo para que nova 
data de início possa ser agendada 
quando a turma estiver completa! 

Celebração mensal no Tanguá! A 
próxima será no dia 12/06, Domingo 
às 18h30 na FACOP (Rua César 

Encontro nesta Quarta-feira, 01/06 Augusto Ferri, 95 - Tanguá - Almirante 
das 20 às 21h30! Encontros Tamandaré). Informações com Pr. Lic. 
semanais para todos os líderes da Luis Roberto (Chico). Contamos com 
igreja (facilitadores, facilitadores em todos das células do Tanguá! 
t r e i n a m e n t o ,  s u p e r v i s o r e s ,  
superintendentes e coordenadores 
de áreas de apoio)! Não deixe de 
participar! Ausências favor justificar Dia 18/06, Sábado das 14 às 19h 
com seu supervisor de célula ou (Encontro único). Para todos os que 
pastor da área de apoio! desejam se tornar membros da 

Maanaim por batismo, profissão de fé 
ou transferência. Inscrições com os 
pastores! Este curso é gratuito!

‘Mães de joelhos, filhos de pé!’. O 
próximo encontro será no dia 06/06, 
Segunda-feira às 14h30. Estes 
e n c o n t r o s  a c o n t e c e m  Terá início dia 27/06, Segunda-feira 
quinzenalmente! Mais informações das 19h30 às 21h30 (Total de 6 
com a Coordenadora Lorena Cury. encontros). Investimento: R$ 60 

(membros da Maanaim tem 50% de 
desconto). Turma mínima de 15 
pessoas! Inscrições com os pastores 

Será no dia 10/06, Sexta-feira às 20h ou na Secretaria até o dia 19/06.
no Espaço Maanaim. Valor por casal: 
R$ 70 (incluído: refeição, bebida e 
sobremesa). Vagas para apenas 40 
casais! Adquirir convites com Diác. Lembramos à igreja que temos 
José Cury até o dia 05/06. Participe! disponíveis vários modelos de Bíblia à 

venda na Secretaria (NTLH, Capas de 
diversas cores, etc...). Favor adquirir 
com Eder após as Celebrações ou 

Será no dia 11/06, Sábado das 9 às durante a semana no expediente da 
14h na Nova Sala do Projeto Tanguá Secretaria (Segunda à Sexta-feira das  
(Rua Profº Alberto Krause, 1448). 8 às 17h).

Atenção aos conselhos!

Vários conselhos...

Provérbios 13:1-25 

Diversos ensinamentos...

Amar a disciplina...Provérbios 12:1-28 

Provérbios 8:1-36 

Vamos continuar nesta semana meditando no livro de Provérbios como 
preparação para o 2º Módulo de Estudo Bíblico! O Senhor tem falado contigo 
nesta leitura? Persevere e esteja atento à todas as palavras de sabedoria deste 
livro! Uma semana abençoada a todos!!! 

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Provérbios 9:1-18 

Provérbios 10:1-32 

Provérbios 11:1-31 

Provérbios 14:1-35 

O clamor da sabedoria!

O sábio alegra os seus pais!

Prudência e sabedoria!

@ipi_maanaim

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

IPI Maanaim Ipi Maanaim

FREQUÊNCIA 
NAS CÉLULAS

Semana 17: 
16/05 a 20/05

26
35
21
36
04
26

148

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
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