
“...não sejam apenas 
ouvintes dessa 

mensagem, mas a 
ponham em prática.” Tg 

1:22

Nesta série de mensagens 
em que estamos refletindo 
sobre a carta de Tiago, 
podemos concluir que a 
soma de todos os temas 
abordados, sejam em deve bendizer ao invés de 
f o r m a  d e  e x o r t a ç ã o  o u  difamar e amaldiçoar, nossos 
encorajamento, nos conduzem bens devem servir alívio para o 
ao seguinte princípio: devemos necessitado, nossas orações 
ser um canal da bênção de Deus devem ser cheias de fé e de 
na vida das pessoas. É assim que fervor, em favor daqueles que 
viveremos a mensagem tão delas necessitam. Que essas 
prática anunciada por Tiago! meditações realizadas a cada 
Essa foi a ordem de Deus dada à domingo e discutidas na célula 
Abraão: “Seja você uma bênção” d u r a n te  a  s e m a n a ,  n o s  
(Gn 12:2), cuja fé foi bastante conduzam a uma vida mais 
prática, segundo a carta de semelhante à de Cristo. Que 
Tiago. Nossa “religião” será sejamos uma bênção de Deus 
v e r d a d e i r a  q u a n d o  sempre, e que nunca venhamos 
c o m p r e e n d e r m o s  q u e  o  a ser  motivo de escândalo a 
cristianismo não é uma fé que ninguém. Que sejamos uma 
deve simplesmente satisfazer bênção em nossos lares, 
nossos interesses pessoais. trabalho, escolas, igreja e em 
Nossa fé precisa ser âncora em todos os outros ambientes que 
meio às provações, deve ser participamos no dia a dia. Deus 
a c o l h e d o r a  a o  i nv é s  d e  abençoe sua semana!
preconceituosa, nossa língua Pr. Lic. Luis Roberto Pinho

SEJA VOCÊ UMA BÊNÇÃO!
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FIQUE ATENTO!!! M NAIMANIVERSARIANTES

‘Bondade e misericórdia 
certamente me seguirão...’. 

Sl 23:6a

JUNHO

JULHO

26 - Jefferson Lins 
Vasconcelos de 

Almeida - 9974.4832

29 - Victor M. de 
Almeida Ramos - 

9290.3511

01 - Ângela Maria 
Costa Ferreira - 

3243.5828

01 - Manuela 
Fernandes Cardoso - 

3205.1653

04 - Pedro Honorato 
Koglin - 3206.9545

06 - Bóris Fiorillo - 
3206.4110

06 - Reneè Rebello 
Cicarelli - 9936.8771

09 - Geniane Coelho 
dos Santos - 
8807.9737

09 - Hellen Carneiro - 
9649.1105

11 - Ahir de Oliveira 
Grande - 3267.6065

11 - Luis Cologi dos 
Santos - 8523.5956

12 - Melissa Russi - 
3037.7203
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Melhor é...

Provérbios 1-4

ESCOLA DE LIDERANÇA

Chegamos ao final do 1º semestre 
dos encontros da Escola de Liderança, 
e para marcar este momento, teremos 
u m  e n c o n t r o  e s p e c i a l  d e  
encerramento nesta quarta-feira, dia 
29/06 das 20 às 21h30. Toda a 
liderança da igreja está convidada! 
Teremos um tempo de compartilhar 

a prática do que tem recebido nos sobre as lições aprendidas, o que 
encontros e por isso, queremos colocamos em prática durante este 
encorajar toda a liderança da Maanaim semestre, além de um tempo de 
a perseverar na participação dos louvor, oração e gratidão, encerrando 
encontros e àqueles que tem algum com um coquetel, ou seja, um tempo 
impedimento para estar presente, a de relacionamento e comunhão! 
ouvir o áudio dos encontros gravados Durante todo o mês de julho 
semanalmente! Pedimos que cada estaremos em recesso da Escola de 
líder confirme sua participação no Liderança, retornando os encontros 
encontro desta quarta-feira para na quarta-feira dia 03/08 às 20h. 
podermos nos organizar!!! Até quarta!!! Temos visto muitos progressos em 
 nossa caminhada como liderança e 

Pr. José Augusto Moser Curytemos retorno de vários líderes sobre 

CÉLULA 27

Facilitadora: 
Danny Alvim

        (41) 8415.1066

Supervisão: 

Superintendência: 

Auxiliar: Lucinei

Presb. Jin Soo Chung

Pr. Reinaldo Briones

Dia/Horário Encontro:
Sexta-feira às 20h15

2º MÓDULO DE ESTUDO BÍBLICO
Provérbios

ARRAIÁ DA MAANAIM

ESCOLA DE LIDERANÇA

SEMANA DA RENOVAÇÃO

ENCONTRO DESPERTA DÉBORA
‘Mães de joelhos, filhos de pé’

CULTO 113 ANOS IPIB
CELEBRAÇÃO NO TANGUÁ

13º ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA
#somostodosfamilia

SEMANA BÍBLICA DE FÉRIAS
‘Leve esta Luz’

para oikós das crianças! Inscrições 
com Dirce, Ana Paula ou Daiany!

Início amanhã, dia 27/06, Segunda-
feira das 19h30 às 21h30 (6 
encontros). Investimento: R$ 60 E v e n t o  d e  c o m u n h ã o  e  
(membros da Maanaim tem 50% de confraternização para toda a igreja! 
desconto).  Inscrições ainda hoje com Dia 16/07 das 11 às 16h no Espaço 
os pastores. Não perca!!! Maanaim. Convite/Entrada: R$ 5.  

Brincadeiras e comidas típicas à um 
preço acessível para todos se 
divertirem bastante! Adquirir com 

Último encontro antes do recesso antecedência convites com Thiago & 
nesta Quarta-feira, 29/06 das 20 às Natália Tatsch.
21h30! Teremos um tempo de 
confraternização! Não deixe de 
participar! 

Será nos dias 22 a 24/07!  
Celebrações na Sexta-feira e Sábado 
às 20h e Domingo, Celebração da 
Amizade às 10h30 e 19h! Preletor 

O próximo encontro será no dia convidado: Rev. Messias Anacleto 
04/07, Segunda-feira às 14h30. Rosa (1ª IPI de Londrina)! Venha com 
Encontros quinzenais! Informações sua célula!
com a Coordenadora Lorena Cury. 

Culto de Ação de Graças pelos 113 
A próxima Celebração mensal no anos da IPIB promovido pelo 
Tanguá será no dia 10/07, Domingo, Presbitério Sul do Paraná (PSP). Será 
às 18h30 na FACOP (Rua César no dia 30/07, Sábado às 17h na 2ª IPI 
Augusto Ferri, 95 - Tanguá - Almirante de Curitiba (Rua Maranhão, 1115 - 
Tamandaré). Informações com Pr. Lic. Água Verde). Pregador: Mário Sérgio 
Luis Roberto (Chico). Contamos com Góes (1ª IPI S.J. do Rio Preto-SP).
a participação de todos os membros 
das células do Tanguá! Aberto a 
todos! Participe!

Dias 22 e 23/10 (Sábado & Domingo) 
no Hotel Campestre Leão de Judá 
(Colônia Witmarsun - Palmeira-PR - +- 

Será nos dias 12 a 15/07 (Terça à 65 km de Ctba). Inscrição: R$ 10. 
Sexta-feira) das 14 às 17h. Faixa Investimento total: R$ 175 (pode ser 
etária: 04 a 12 anos. A  abertura será parcelado em 5 vezes). Crianças de 0-
na Celebração de Domingo dia 10/07 5 anos não pagam e de 6-10: R$ 85. 
e Encerramento: dia 17/07. Valor: R$ Inscrições após as Celebrações com o 
10 por criança! Participação aberta Pr. Zéu Cury ou Carlos Araújo. 

Diversos ensinamentos...

Diversas advertências...

Provérbios 21-24

A resposta certa vem do Senhor!

Provérbios 17-20

Começaremos nesta semana a estudar o livro de Provérbios! Queremos 
animar todos a lerem novamente este livro de maneira intensiva! Ainda há 
vagas para o Módulo de Estudo Bíblico! Participe! Que o Senhor fale ao 
coração de cada um nesta semana! 

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Provérbios 5-8

Provérbios 9-12

Provérbios 13-16

Provérbios 25-31

A excelência da sabedoria!

O banquete da sabedoria...

Algumas lições...

@ipi_maanaim

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

IPI Maanaim Ipi Maanaim

FREQUÊNCIA 
NAS CÉLULAS

Semana 21: 
13/06 a 18/06

35
43
15
50
08
34

185

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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