
“Confie no Senhor de todo o coração e 
não se apoie na sua própria inteligência. 
Lembre de Deus em tudo o que fizer, e 
ele lhe mostrará o caminho certo. Não 
fique pensando que você é sábio; tema 

o Senhor e não faça nada que seja 
errado. Pois isso será como um bom 
remédio para curar as suas feridas e 
aliviar os seus sofrimentos”. Pv 3:5-8

Ne s t a  s e m a n a  q u e  p a s s o u  
começamos a estudar o livro de 
Provérbios no Módulo de Estudo 
Bíblico. Algo que atrai a todos neste 

que é sábio por definição e por livro é por se tratar de ensinamentos 
excelência e que usou a sabedoria bem práticos para a vida e mais 
para criar todas as coisas e colocar ainda, para nosso cotidiano. 
tudo no seu devido lugar, como Mencionei que este livro faz parte dos 
destaca o próprio livro de Provérbios, considerados ‘Livros Sapienciais’, ou 
quando a própria ‘Sabedoria’ fala, ‘Livros de Sabedoria’, escritos por 
personificada pelo autor: ‘O Senhor sábios como o rei Salomão, talvez o 
me possuía no início de sua obra, sábio mais conhecido da história de 
antes de suas obras mais antigas. Israel. Pensando nisso, fiquei 
Desde a eternidade fui estabelecida, meditando esta semana em como a 
desde o princípio, antes do começo ‘sabedoria’ é algo tão almejado, mas 
da terra’. Pv 8:22-23. Baseado nesta tão pouco buscado em nossos dias... 
reflexão me surgem algumas Esta, não é prerrogativa dos mais 
perguntas: Você e eu somos pessoas velhos, mas de todo aquele que busca 
sábias? Temos buscado sabedoria instrução de Deus e que submete sua 
para a nossa vida? O texto do início vida ao Senhor. Há uma expressão 
indica que sábio é aquele que não se muito usada no livro de Provérbios e 
apoia na própria capacidade, mas que é mencionada também nos 
confia no Senhor e que o resultado Salmos: ‘O temor do Senhor é o 
disso é cura e restauração para a princípio da sabedoria...’. Pv 9:10a 
nossa vida! Que possamos temer a (ARA). Isso significa que toda 
Deus e aprendermos da sabedoria sabedoria que possamos buscar ou 
d´Ele! Que Deus te abençoe!!!aprender depende essencialmente 

de uma atitude de submissão, 
Pr. José Augusto Moser Cury (Zéu)obediência e temor ao Senhor, àquele 

SENDO SÁBIOS...
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‘Lembra-te do teu Criador nos 
dias da tua mocidade...’.        

Ec 12:1a

JULHO

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

12 - Morgana de 
Fátima Kuteques 

Ferreira - 9861.2396

14 - João Domingos 
dos Santos - 
9243.5225

15 - Nicolas Chung - 
8885.5049

18 - Jussara da 
Cunha - 9237.0066

18 - Sônia Zonatto de 
Souza - 9539.3206

M NAIM
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE



A excelência da sabedoria!

A eternidade da sabedoria...

Eclesiastes 10:1-20

SEMANA BÍBLICA DE FÉRIAS

Há mais de quatro anos investimos na 
vida das crianças através da ‘Semana 
Bíblica de Férias’! Um grande evento 
que nos permite trabalhar com as 
crianças através de uma abordagem 
diferente e mais descontraída. E neste 
ano nosso tema será: ‘Leve esta luz’, 
neste sentido, queremos trabalhar 
com as crianças à respeito do nosso ano estamos muito animados com este 
papel como igreja de Cristo nos dias momento, cremos que Deus é capaz de 
atuais. Entendendo que nós, como nos surpreender mais e mais. Por isso 
seguidores de Jesus devemos contamos com a ajuda da igreja para 
caminhar e viver de forma que a luz de estar orando por este tempo, para que 
Jesus brilhe, trazendo vida e verdade Deus possa se revelar às crianças e 
para aqueles que ainda não para que elas possam viver um 
conhecem a Deus. Neste tempo encontro que marque a suas vida  
também incentivamos as crianças a eternamente!!!
trazerem e convidarem seus amigos 
para assim podermos compartilhar Ana Paula de Moura Briones
com o nosso próximo à respeito 
daquilo que acreditamos. E para este 

CÉLULA 29
Juniores Tanguá

Facilitador: Valdeci

      (41) 9979.8818

Supervisão Tanguá: 

Superintendência: 

Auxiliar: Morgana

Pr. Lic. Luis Roberto

Pr. Reinaldo Briones

Dia/Horário Encontro:
Sábado às 16h

ENCONTRO DESPERTA DÉBORA

ARRAIÁ DA MAANAIM
2º MÓDULO DE ESTUDO BÍBLICO

Provérbios

REUNIÃO CONSELHO

SEMANA DA RENOVAÇÃO

CELEBRAÇÕES PRÓXIMO DOMINGO

CULTO 113 ANOS IPIB

ESCOLA DE LIDERANÇA
CELEBRAÇÃO NO TANGUÁ

13º ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA
#somostodosfamilia

SEMANA BÍBLICA DE FÉRIAS
‘Leve esta Luz’

Encerramento: 17/07. Valor: R$ 10! 
Inscrições com Dirce, Ana Paula ou 

Amanhã, 04/07, Segunda-feira às Daiany!
14h30. Encontros quinzenais! 

Dia 16/07 das 11 às 17h no Espaço 
M a a n a i m .  C o n v i t e :  R $  5 .   

2º encontro amanhã, 04/07, Brincadeiras e comidas típicas à um 
Segunda-feira das 19h30 às 21h30.  preço acessível para todos se 

divertirem bastante! Adquirir convites 
com Thiago & Natália Tatsch.

Nesta Terça-feira, 05/07 às 20h. 
Para todos os presbíteros e pastores!

Dias 22 a 24/07! Celebrações na 
Sexta e Sábado às 20h e Domingo 
(Celebração da Amizade) às 10h30 e 

Queremos convidar toda a igreja a 19h! Preletor convidado: Rev. 
participar das Celebrações (10h30 e Messias Anacleto Rosa (1ª IPI de 
19h) no próximo Domingo, 10/07, Londrina)! Venha com sua célula!
quando teremos como pregador 
convidado o missionário Bruce 
Thompson da Jocum de Kona, Havaí, 
pioneiro de Jocum Internacional e Culto de Ação de Graças do 
autor do livro: ‘Paredes do meu Presbitério Sul do Paraná (PSP). Dia 
coração’. Serão duas mensagens 30/07, Sábado às 17h na 2ª IPI de 
d i f e r e n t e s ,  p o r  i s s o  Curitiba (Rua Maranhão, 1115 - Água 
excepcionalmente, convidamos Verde). Pregador: Rev. Mário Sérgio 
todos a virem de manhã e noite! Não Góes (1ª IPI de S. J. do Rio Preto-SP).
perca esta oportunidade!!!

Encontros em recesso durante todo o 
Em razão da presença do pregador mês de julho, retornando dia 03/08, 
convidado as células do Tanguá irão quarta-feira às 20h! 
participar das Celebrações no 
Espaço Maanaim dia 10/07. Próxima 
Celebração no Tanguá dia 14/08, 
Domingo às 18h30 na FACOP.  

Dias 22 e 23/10 (Sábado & Domingo) 
no Hotel Campestre Leão de Judá. 
Inscrição: R$ 10. Investimento: R$ 
175 (em 5x). 0-5 anos: não pagam, 6-

De 12 a 15/07 (Terça à Sexta) das 14 10: R$ 85. Inscrições após as 
às 17h. Faixa etária: 4 a 12 anos. Celebrações com o Pr. Zéu Cury ou 
Aber tura:  Domingo:  10/07 e Carlos Araújo. 

Temor do Senhor: princípio da sabedoria

Buscando sabedoria...

Provérbios 9:1-12

Melhor a sabedoria do que jóias!

Provérbios 8:22-36

Começamos a estudar Provérbios no Módulo de Estudo Bíblico e vimos que se 
trata de um dos ‘Livros Sapienciais’, ou seja, que tem predominância do tema 
‘sabedoria’. Vamos meditar esta semana em nosso quarto de escuta sobre este 
tema! Que o Senhor fale conosco!!!

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Provérbios 2:1-22 

Eclesiastes 2:12-17

Provérbios 8:1-21

Salmo 111:10; Jó 28:28

A sabedoria é mais proveitosa...

Prudência e sabedoria...

@ipi_maanaim

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

IPI Maanaim Ipi Maanaim

FREQUÊNCIA 
NAS CÉLULAS

Semana 22: 
20/06 a 25/06

48
44
18
73
09
42

234

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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