
‘Mas se alguém tem falta de sabedoria, 
peça a Deus, e ele a dará porque é 

generoso e dá com bondade a todos.’ 
Tiago 1:5

O que você aprendeu com a mensagem 
do primeiro capítulo e com sua 
meditação nesta semana? Este foi o 
verso que ficou ressoando na minha 
mente esta semana. Sabedoria ao 
p a s s a r  p e l a s  p rova ç õ e s  p a r a  

‘Meus irmãos, tende por motivo de toda 
compreender e discernir o propósito de 

a alegria o passardes por várias 
Deus para minha vida. Fazendo uma 

provações…’ 1:2 (RA), ou conforme a 
breve retrospectiva da introdução e do 

Nova Tradução da Linguagem de Hoje: 
primeiro capítulo, o autor desta carta é 

‘Meus irmãos, sintam-se felizes 
reconhecidamente, apesar de opiniões 

quando passarem por todo o tipo de 
controversas, Tiago, irmão de Jesus 

aflições.’ Vimos que aqui ocorre a 
Cristo, a quem este se manifestou após 

primeira alusão ao Sermão do Monte, 
a ressurreição conforme narra Paulo em 

as ‘Bem-aventuranças’, quando Jesus 
1 Co 15:7 e também aquele que se 

afirma: ‘Felizes as pessoas que sofrem 
tornou o mais proeminente líder da 

perseguições… Felizes são vocês 
Igreja em Jerusalém conforme Gl 1:19 e 

quando os insultam, perseguem e 
2:9. Tiago era respeitado e considerado 

dizem todo tipo de calúnia… Fiquem 
entre os judeus pela sua integridade e 

alegres e felizes, pois uma grande 
irrepreensibilidade, tanto que era 

recompensa está guardada no céu 
conhecido como Tiago, o justo. Para um 

para vocês.’ Mt 5:10-12. Está aqui um 
estudante criterioso, ficará claro, as 

grande paradoxo dos princípios 
muitas características judaicas nesta 

cristãos. Mas quando compreendemos 
epístola, começando da própria 

que a provação gera perseverança à fé 
destinação dela às ‘doze tribos que se 

e a transformação no caráter (e para 
encontram na Dispersão…’, alusões 

isso necessitamos de sabedoria), 
aos escritos do Antigo Testamento, a 

devemos passar pela prova com 
referência à sinagoga e aos seus 

resignação e temor. Você está pronto 
ouvintes como ‘Irmãos’ (assim 

para o próximo capítulo? Você está 
tratavam-se os judeus), citações dos 

pronto para viver um cristianismo 
‘Dez Mandamentos’ e da Torá… enfim, 

prático? Então vamos lá, porque tem 
muitas evidências que atestam esta 

muito mais! 
posição. Tiago, após uma brevíssima 
saudação entra diretamente no Pr. Reinaldo Montoza Briones
conteúdo de sua carta com a expressão: 

PROSSEGUINDO COM TIAGO
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FIQUE ATENTO!!! M NAIMANIVERSARIANTES

‘De Sião te abençoe o 
Senhor, criador do céu e 
da terra’. Salmo 134:3

JUNHO

16 - Sofia Ribeiro de 
Castro Santos - 

9656.6652

18 - Vera Lúcia 
Ferreira Tatsch - 

8832.3578

19 - Claudinéia 
Pereira de Oliveira 
Sato - 9614.6750

20 - Giliard Rodrigues 
Teixeira Cruz - 
9833.3423

20 - Márcia Jeane 
Hansaul - 9861.4797

20 - Paulo Sérgio de 
Oliveira Lopes - 

9827.0087

22 - Rosane Cunha 
Alves - 9731.5650

22 - Suely de Queiróz 
Egg - 8853.8943

23 - Valéria Luciano 
Martins Guimarães - 

8834.1503

24 - Renan Alex Ott 
Souza - 3334.2473

25 - Marcos Henrique 
Barbosa - 

3328.0630

M NAIM
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2º MÓDULO DE ESTUDO BÍBLICO
Provérbios

Terá início no dia 27/06, Segunda-
feira às 19h30 nosso 2º Módulo deste 
ano! No total, desde 2014, já são 10 
módulos! Tem sido um privilégio 
estudar a Palavra nestes módulos e 
poder crescer no conhecimento das 
Escrituras. Neste próximo módulo 
vamos estudar Provérbios! Não perca 
esta oportunidade! Você já participou 
de algum dos Módulos? Queremos te 
encorajar a continuar! Você ainda não 
participou? Não tem problema, pois 
sempre repassamos os princípios do 
Método Indutivo de Estudo da Bíblia 
no início de cada módulo! Faça então 
ainda hoje sua inscrição  comigo ou na 
Secretaria durante a semana com o 

aqueles que estiverem começando! Eder.. Lembrando que investimento 
Contamos com sua participação!para membros da Maanaim é de R$ 

Pr. José Augusto Moser Cury30, incluindo apostila, e Bíblia para 

CÉLULA 25

Facilitadora: Kátia

        (41) 9675.9018

Supervisão: 

Superintendência: 

Auxiliar: Cedemir (Beto)

Pr. José Augusto (Zéu)

Pr. José Augusto (Zéu)

Dia/Horário Encontro:
Sábado às 16h

REUNIÃO COMISSÃO 
ADMINISTRATIVA

CELEBRAÇÃO NO TANGUÁ

ESCOLA DE LIDERANÇA

SEMANA BÍBLICA DE FÉRIAS
‘Leve esta Luz’

FORMAÇÃO ESPIRITUAL

13º ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA
#somostodosfamilia

ENCONTRO DESPERTA DÉBORA
‘Mães que oram por seus filhos’

2º MÓDULO DE ESTUDO BÍBLICO SEMANA DA RENOVAÇÃO
Provérbios

desconto). Turma mínima de 15 
pessoas! Inscrições com os pastores 
ou na Secretaria até o dia 19/06.

Amanhã, 13/06, Segunda-feira às 
20h. Todos os integrantes estão 
convocados!

Celebração mensal no Tanguá! A  
próxima será no dia 10/07, Domingo, 
às 18h30 na FACOP (Rua César 

Encontro nesta Quarta-feira, 15/06 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 a participação de todos das células 
t r e i n a m e n t o ,  s u p e r v i s o r e s ,  do Tanguá! 
superintendentes e coordenadores 
de áreas de apoio)! Não deixe de 
participar! Ausências favor justificar 
com seu supervisor de célula ou 
pastor da área de apoio! Será nos dias 12 a 15/07 (Terça à 

Sexta-feira) das 14 às 17h. A  
abertura será na Celebração de 
Domingo dia 10/07 e encerramento: 

No próximo Sábado, dia 18/06, das dia 17/07. Valor: R$ 10 por criança! 
14 às 19h (Encontro único). Para Inscrições com Dirce, Ana Paula ou 
aqueles que desejam se tornar Daiany!
membros da Maanaim por batismo 
(ou batismo infantil), profissão de fé 
ou transferência. Inscrições ainda 
hoje com os pastores! Atenção! Este 
curso é gratuito! Será nos dias 22 e 23/10 (Sábado & 

Domingo) no Hotel Campestre Leão 
de Judá (Colônia Witmarsun - 
Palmeira-PR - +- 65 km de Curitiba). 
Inscrição: R$ 10. Investimento total: 

O próximo encontro será no dia R$ 175 (pode ser parcelado em 5 
20/06, Segunda-feira às 14h30. vezes). Crianças de 0-5 anos não 
Encontros quinzenais! Informações pagam e de 6-10 pagam R$ 85. 
com a Coordenadora Lorena Cury. Inscrições após as Celebrações com o 
‘Mães de joelhos, filhos de pé’. Pr. Zéu ou Carlos Araújo. 

Será nos dias 22 a 24/07!  
Terá início no dia 27/06, Segunda- Celebrações Sexta e Sábado às 20h e 
feira das 19h30 às 21h30 (Total de 6 Domingo às 10h30 e 19h! Preletor: 
encontros). Investimento: R$ 60 Rev. Messias Anacleto Rosa! Em 
(membros da Maanaim tem 50% de breve novas informações!!!

Homem fiel será cumulado de bênçãos

Não será frustrada a tua esperança!

Provérbios 28:1-29:27 

Mais provérbios de Salomão!

Sê sábio!Provérbios 26:1-27:27

Provérbios 22:1-29 

Vamos então concluir a leitura e meditação no livro de Provérbios! Você tem sido 
abençoado até aqui? Lembre-se de se inscrever para o Módulo para estudarmos 
juntos este livro! Que o Senhor continue ministrando seu coração nesta semana 
com os conselhos de sabedoria deste livro! Deus te abençoe!!!

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Provérbios 23:1-35 

Provérbios 24:1-34 

Provérbios 25:1-28 

Provérbios 30:1-31:31 

Inclina o ouvido às palavras dos sábios...

Não tenhas inveja...

Mais conselhos; a mulher virtuosa 

@ipi_maanaim

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

IPI Maanaim Ipi Maanaim

FREQUÊNCIA 
NAS CÉLULAS

Semana 19: 
30/05 a 04/06

44
36
25
73
08
37

223

Supervisão

Christina
Jin
José Augusto
Luis Roberto
Mari
Nelson
Total

Supervisão

Christina
Jin
José Augusto
Luis Roberto
Mari
Nelson
Total

CÉLULASEVENTOS... M NAIMNOTÍCIAS M NAIM

QUARTO DE ESCUTA M NAIM

Quant.

FREQUÊNCIA 
NAS CÉLULAS

ipimaanaim
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