
‘...Enquanto isso, acrescentava-lhes 
o Senhor, dia a dia, os que iam 

sendo salvos’. Atos 2:47b

Estamos recebendo nas Celebrações 
de hoje, 19/06, novos irmãos e irmãs 
como membros da IPI Maanaim! 
Sempre nos alegramos em ver a 

participar ativamente de uma célula Família Maanaim crescer e queremos 
e das celebrações semanais! Que expressar nossa gratidão a Deus por 
cada um possa crescer na fé e cada pessoa que o Senhor está 
também na sequência se envolver na acrescentando hoje! Com certeza 
evangel ização e discipulado,  muitos deles já estão participando há 
contribuindo para nossa missão algum tempo de uma célula e das 
enquanto Maanaim! Para a igreja, ou atividades da igreja, mas agora estão 
seja, aqueles que já fazem parte dando o passo de decisão para fazer 
desta família, pedimos que acolham parte desta família da fé! Nos 
estes irmãos e irmãs e que possam alegramos com aqueles que estão 
também envolvê-los em seus sendo recebidos por Batismo & 
relacionamentos! Assim aconteceu Profissão de Fé e somos muito 
com cada um de nós, no meu caso, encorajados com o testemunho de 
há 15 anos atrás quando pessoas cada um! Também queremos 
acolheram a mim e minha família, expressar gratidão por aqueles que 
nos fazendo tão rapidamente e e s t ã o  s e n d o  r e c e b i d o s  p o r  
facilmente nos sentirmos acolhidos e Transferência pois cremos que foi o 
parte desta família de fé! Nossa próprio Deus que os trouxe para viver 
oração é que os que estão chegando em comunidade na Maanaim! A todos 
possam ser benção em nossas vidas queremos falar que sintam-se muito à 
e que nós como liderança e membros vontade, se envolvam em tudo o que 
da Maanaim possamos também ser fazemos como igreja, que descubram 
benção na vida destes queridos! seus dons e ministérios e possam 
Todos sintam-se acolhidos e também se dispor para serem 
abraçados e que o Senhor continue a instrumentos úteis nas mãos de 
nos acrescentar vidas preciosas, Jesus, lembrando sempre do 
como igreja Maanaim!!!compromisso básico de cada 

membro, que compartilhamos ontem 
Pr. José Augusto Moser Curyno Formação Espiritual, que é de 

NOVOS MEMBROS NA MAANAIM...
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FIQUE ATENTO!!! M NAIMANIVERSARIANTES

‘...De maneira alguma te 
deixarei, nunca jamais te 
abandonarei ’. Hb 13:5b

JUNHO

JULHO

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

26 - Jefferson Lins 
Vasconcelos de 

Almeida - 9974.4832

01 - Ângela Maria 
Costa Ferreira - 

3243.5828

M NAIM
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE



ENCERRAMENTO 
QUADRIMESTRE TC

O tempo passa rápido demais e 
já estamos terminando a revista 
“ J e s u s  e  a s  c r i a n ç a s ” .  
Estudamos Mateus, Marcos, 
Lucas e João e princípios 
bíblicos a fim de nos tornarmos 
mais parecidos com Jesus. fazermos uma gincana e 
Juntos queremos celebrar este finalizarmos com um lanche. Por 
encerramento do quadrimestre isso, pedimos que cada família 
e para tal convidamos todas as traga um doce ou um salgado. 
famílias que têm crianças no TC Nós, faci l i tadores do TC, 
(Trabalho em Conjunto) para estamos superanimados para 
uma tarde agradável de este tempo e contamos com a 
comunhão e integração. Será presença de todas as crianças e 
no dia 25/06, próximo Sábado suas famílias!
das 15 às 17h. A ideia é Dirce Verburg

CÉLULA 26

Facilitadora: 
Nathalia Briones

        (41) 8833.0453

Supervisão: 

Superintendência: 

Auxiliar: Rhayan

Christina Briones

Pr. José Augusto (Zéu)

Dia/Horário Encontro:
Sábado às 19h30

ENCONTRO DESPERTA DÉBORA CELEBRAÇÃO NO TANGUÁ
‘Mães que oram por seus filhos’

ESCOLA DE LIDERANÇA

SEMANA BÍBLICA DE FÉRIAS
‘Leve esta Luz’

ENCERRAMENTO 
QUADRIMESTRE TC SEMANA DA RENOVAÇÃO

2º MÓDULO DE ESTUDO BÍBLICO 13º ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA
Provérbios #somostodosfamilia

A próxima Celebração mensal no 
O próximo encontro será amanhã,  Tanguá será no dia 10/07, Domingo, 
dia 20/06, Segunda-feira às 14h30. às 18h30 na FACOP (Rua César 
Encontros quinzenais! Informações Augusto Ferri, 95 - Tanguá - Almirante 
com a Coordenadora Lorena Cury. Tamandaré). Informações com Pr. Lic. 
‘Mães de joelhos, filhos de pé’. Luis Roberto (Chico). Contamos com 

a participação de todos os membros 
das células do Tanguá! Aberto a 
todos!

Penúltimo encontro antes do recesso 
nesta Quarta-feira, 22/06 das 20 às 
21h30! Encontros semanais para 
t o d o s  o s  l í d e r e s  d a  i g r e j a  
(facilitadores, facilitadores em Será nos dias 12 a 15/07 (Terça à 
t r e i n a m e n t o ,  s u p e r v i s o r e s ,  Sexta-feira) das 14 às 17h. Faixa 
superintendentes e coordenadores etária: 04 a 12 anos. A  abertura será 
de áreas de apoio)! Não deixe de na Celebração de Domingo dia 10/07 
participar! Ausências favor justificar e Encerramento: dia 17/07. Valor: R$ 
com seu supervisor de célula ou 10 por criança! Participação aberta 
pastor da área de apoio! para oikós das crianças! Inscrições 

com Dirce, Ana Paula ou Daiany!

Acontecerá no próximo Sábado, Será nos dias 22 a 24/07!  
25/06 das 15 às 17h. Todas as Celebrações na Sexta-feira e Sábado 
crianças do TC e suas famílias estão às 20h e Domingo, Celebração da 
convidadas a participar da gincana Amizade às 10h30 e 19h! Preletor 
de encerramento! Pedimos que cada convidado: Rev. Messias Anacleto 
família traga um prato de doce ou Rosa (1ª IPI de Londrina)! Em breve 
salgado para um lanche! novas informações!!!

Terá início no dia 27/06, Segunda- Será nos dias 22 e 23/10 (Sábado & 
feira das 19h30 às 21h30 (6 Domingo) no Hotel Campestre Leão 
encontros). Investimento: R$ 60 de Judá (Colônia Witmarsun - 
(membros da Maanaim tem 50% de Palmeira-PR - +- 65 km de Curitiba). 
desconto): inclui apostila e Bíblia. Inscrição: R$ 10. Investimento total: 
Turma mínima de 15 pessoas! R$ 175 (pode ser parcelado em 5 
Inscrições ainda hoje com os vezes). Crianças de 0-5 anos não 
pastores ou na Secretaria até dia pagam e de 6-10 pagam R$ 85. 
2 2 / 0 6 .  N ã o  p e r c a  e s t a  Inscrições após as Celebrações com o 
oportunidade!!! Pr. Zéu Cury ou Carlos Araújo. 

Deus é o meu alto refúgio!

Sendo levados pelo Pastor ao descanso...

Salmo 62:1-12

Descansando e esperando no Senhor!

A minha alma tem sede do Deus vivo!Salmo 42:1-5

Salmo 1:1-6

Como está o seu quarto de escuta? Você tem separado um tempo para 
estar a sós com o Senhor e ouvir sua instrução? Precisamos deste tempo, 
para alimentarmos nossa alma e sermos renovados pelo Senhor! Separe 
tempo nesta semana e comece meditando em alguns Salmos...

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Salmo 23:1-6

Salmo 25:14

Salmo 37:1-7

Salmo 119:9,11,105

Tendo prazer no meditar na Palavra...

Desenvolvendo intimidade com Deus!

Sendo guiado pela Palavra...

@ipi_maanaim

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

IPI Maanaim Ipi Maanaim

FREQUÊNCIA 
NAS CÉLULAS

Semana 20: 
06/06 a 11/06

40
32
09
11
09
36

137

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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