
“...Agora vocês são cidadãos que 
pertencem ao povo de Deus e são 
membros da família dele”. Ef 2:19

De s d e  o  m o m e n to  e m  qu e  
recebemos a Jesus em nossas vidas, 
somos inseridos em uma nova 
família, a família da fé, que é a Igreja 
de Jesus Cristo, também chamada de 
o ‘Corpo de Cristo’, e é dentro dessa desde já podermos nos preparar para 
família que somos chamados a viver a o Acampamento da Família. Por isso, 
v i d a  c r i s t ã ,  c r e s c e n d o  n o  queremos ver todos os membros da 
conhecimento de Deus e vivendo os igreja participando deste evento e 
valores do reino de Deus! Em tempos não apenas aqueles que tem sua 
onde muitos tem desenvolvido famíl ia natural na Maanaim.  
conceitos errados à respeito da igreja, Queremos então encorajar todas as 
em função de experiências ruins, nós células a participarem juntas do 
como IPI Maanaim queremos afirmar Acampa da Família!!! Animem uns 
o valor de sermos uma família, aos outros!!! Lembrando que o 
vivendo em verdadeiro amor e apoio Acampa será nos dias 22 e 23 de 
mútuo nos relacionamentos dentro Outubro no Hotel Campestre Leão de 
da comunidade de fé. Pensando Judá! Inscrições após as Celebrações 
nisso, escolhemos o tema do nosso comigo ou com o Carlos. A equipe de 
Acampamento da Família deste ano: organização já se reuniu e estamos 
#somostodosfamilia, pois além de com muitas ideias e com muitas 
nos posicionarmos diante das expec ta t i vas  pa ra  es te  13º  
distorções de nossa sociedade sobre Acampamento! Lembrando a todos 
o tema família e afirmarmos que que inscrevendo-se ainda neste mês, 
cremos que a ‘família é projeto de será possível parcelar o investimento 
Deus’, queremos destacar o fato de em 4 parcelas! Prepare-se e 
que como igreja, somos uma só participe! Faltam 105 dias para 
família, chamados para vivermos a fé nosso Acampamento da Família! Não 
juntos e encararmos os desafios da deixe pra última hora e não deixe de 
vida em unidade! Para isso, participar!!! Contamos com todos os 
queremos desafiar cada célula a membros e famílias da Maanaim!
experimentar intensamente esta 
realidade de sermos uma só família e Pr. José Augusto Moser Cury

#somostodosfamilia
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FIQUE ATENTO!!! M NAIMANIVERSARIANTES

‘Pois somos feitura dele...’. 
Ef 2:10a

JULHO

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

20 - Beatriz Maria 
Facco Benatti - 

9900.5734

20 - Fábio Luis Xavier 
de Lima - 3043.9214

20 - Gabriel Ferreira 
Burda - 9219.2843

23 - Eder Valentim 
Koglin - 9106.5924

24 - Juliana Beatriz 
Romero Genes - 

9638.6033

M NAIM
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE



Brilhe a vossa luz diante dos homens...

Deus é o Criador da luz!

Mateus 5:14-16

ARRAIÁ MAANAIM

No dia 16/07, próximo Sábado, teremos 
o “Arraiá da Maanaim”  e vai ser um “trem 
bão por dimais, sô”. Começaremos às 
11h para que você almoce conosco e 
terminaremos às 16h, ou a hora que o 
último caipira sair. Vai ter pipoca, pé de 
moleque, cachorro quente, espetinho, 
pescaria, boca do palhaço, cama elástica 
e muito mais com valores simbólicos, 
então não esqueça de trazer dinheiro 
para comer e brincar. Os homi podem vir 
de camisa xadrex e calça remendada e as 
muié de vestidim, mas se não quiser, 
venha como puder, o objetivo é mesmo se procure mesmo assim, pois precisamos 
divertir, integrar sua célula, conhecer contar com você para não ficar sem 
outras pessoas e trazer muitos prenda. E se você quer abençoar a vida de 
convidados. A entrada é de R$5,00 e se a l g u é m ,  n o s  p r o c u r e  t a m b é m .  
puder, pague ainda hoje ou no máximo Acreditamos que será um momento muito 
nos procure até terça-feira, dia 12/07 divertido e estamos preparando tudo com 
para que possamos comprar tudo que for muito carinho. Ore conosco durante essa 
necessário e termos ideia do número de semana pelo clima e para que nosso arraiá 
pessoas que virão. Se você não pode abençoe muitas pessoas.
pagar a entrada, mas quer participar, nos Natália Tatsch

SUPERVISÃO JIN

Supervisor: 
Presb. Jin Soo Chung

(41) 9985.1723

Superintendência: 

Auxiliar: não tem

Pr. Reinaldo Briones

Células: 

06 - José Cury

10 - Cristiano

13 - Marco Aurélio

27 - Danny Alvim

SEMANA BÍBLICA DE FÉRIAS CULTO 113 ANOS IPIB
‘Leve esta Luz’

ESCOLA DE LIDERANÇA

2º MÓDULO DE ESTUDO BÍBLICO
Provérbios

CELEBRAÇÃO NO TANGUÁ
ARRAIÁ DA MAANAIM

13º ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA
#somostodosfamilia

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

SEMANA DA RENOVAÇÃO PARABÉNS PELO CASAMENTO

Culto de Ação de Graças pelos 113 
Abertura hoje! Prosseguindo de 12 a anos da Igreja Presbiter iana 
15/07 (Terça à Sexta-feira) das 14 às Independente do Brasil, promovido 
17h. Faixa etária: 04 a 12 anos. O pelo Presbitério Sul do Paraná. Dia 
encerramento será no próximo 30/07, Sábado às 17h na 2ª IPI de 
Domingo, dia 17/07. Investimento: Curitiba (Rua Maranhão, 1115 - Água 
R$ 10 por criança! Participação Verde). Pregador: Rev. Mário Sérgio 
aberta para oikós das crianças! Góes (1ª IPI de São José do Rio Preto-
Inscrições ainda HOJE com Dirce, Ana SP). Vamos representar a Maanaim!
Paula ou Daiany, coordenadoras do 
TC!

Encontros em recesso durante todo o 
mês de julho. Retorno no dia 03/08, 
Quarta-feira às 20h! Contamos com a 

Amanhã, 3º encontro! Dia 11/07, presença de toda a liderança!
Segunda-feira das 19h30 às 21h30.  

A próxima será no dia 14/08, 
No próximo Sábado, 16/07 das 11 às Domingo às 18h30 na FACOP (Rua 
17h no Espaço Maanaim. Convite por César Augusto Ferri, 95 - Tanguá - 
pessoa: R$ 5. Brincadeiras e comidas Almirante Tamandaré). Informações 
típicas à um preço acessível para com Pr. Lic. Luis Roberto (Chico).
todos se divertirem bastante! Aberto 
à comunidade! Favor adquirir 
convites ainda HOJE com Thiago & 
Natália Tatsch ou Ana Paula.

Dias 22 e 23/10 (Sábado & Domingo) 
no Hotel Campestre Leão de Judá. 
Inscrição: R$ 10. Investimento total: 
R$ 175 (em 4 até parcelas). Crianças 

O próximo encontro será dia 18/07, de 0-5 anos não pagam e de 6-10 
Segunda-feira às 14h30. Encontros anos pagam R$ 85. Inscrições após 
quinzenais! Coordenação: Lorena as Celebrações com o Pr. Zéu Cury ou 
Cury. Carlos Araújo. 

Em virtude de imprevistos na agenda Parabenizamos o casal Giliard & 
do Pr. Messias Anacleto Rosa, Mara pela cerimônia de casamento 
preletor convidado, tivemos que adiar realizada na última sexta-feira, 08/07 
este evento! Em breve iremos pelos Prs. Reinaldo e José Augusto 
anunciar nova data! Aguarde novas aqui no Espaço Maanaim. Que Deus 
informações!!! abençoe ricamente esta família!

Andando na luz...

Jesus é a luz do mundo!!!

Mateus 6:22-23

Permanecendo na luz!

Gênesis 1:3-5

Hoje estamos realizando a abertura da ‘Semana Bíblica de Férias’ com o tema: 
‘Leve esta luz’! Vamos então aproveitar e meditar sobre a luz de Deus que é 
refletida em nossas vidas ofuscando todas as trevas e irradiando esta luz às 
outras pessoas por meio de nosso testemunho! Ouçamos a Deus!!!

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

João 8:12; 9:5

Filipenses 2:14-16

1 João 1:5-10

Salmo 119:105

Resplandeceis como luzeiro no mundo!

Sendo iluminados pela Palavra!

@ipi_maanaim

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

IPI Maanaim Ipi Maanaim

FREQUÊNCIA 
NAS CÉLULAS

Semana 23: 
27/06 a 02/07

58
44
23
57
11
37

230

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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