
‘Eu farei também com que você 
seja

uma luz para os outros povos, 
a fim de levar a minha salvação ao

mundo inteiro.’ Isaías 49:6b

Estes foram o tema e versículo 
chave da Semana Bíblica de Férias 
2016 que aconteceu na semana que 
passou. Contamos com 56 crianças 
e uma equipe de 34 pessoas que 
fizeram acontecer estes dias de a Cristo e por fim pegamos uma tocha 
ministração na Palavra, louvor, que foi feita para a decoração do 
atividades manuais e muita diversão! salão e ao som da música ‘Leve esta 
Que experiência gratificante ministrar luz’ eles foram passando a tocha de 
à s  c r i a n ç a s .  To d o  a n o  f i c o  mão em mão confirmando este 
responsável para contar a história compromisso. Foi muito lindo ver 
missionária e este ano ajudei a aqueles pequeninos participando 
ministrar o louvor também. De fato o deste momento tão importante. Com 
coração da criança é um terreno os olhos da fé pude contemplar 
muito fértil para semear a Palavra de aquelas crianças sendo usadas por 
Deus, com muita facilidade elas Deus e crescendo com esta chama 
ouvem e crêem naquilo que lhes é em seus corações. Que tremendo! 
ensinado. Como o tema era: ‘Leve Agradecemos a vocês pais que 
esta luz’ escolhemos contar a história confiaram seus filhos a nós nestes 
de ‘Saulo de Tarso’, certamente o dias, e pedimos que você continue 
maior missionário do 1° século, que regando a semente que foi semeada 
obedeceu ao chamado do Senhor no coração deles. E assim veremos 
para ser um instrumento na pregação esta geração se levantando para 
do evangelho de Cristo a todos os levar a luz de Cristo a todos os povos e 
povos. No último dia da história fiz um nações! E que toda a igreja seja 
apelo para aquelas crianças que desafiada a levar esta luz para 
gostariam de responder ao chamado alcançarmos a visão de ‘Gerarmos 
de levar a luz de Cristo em todos os +1’ neste ano de 2016!
lugares e a todas as pessoas e a 
grande maioria deles levantou a mão 
declarando sua vontade de obedecer Pr. Reinaldo Montoza Briones

LEVE ESTA LUZ!
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‘...bondade e misericórdia 
certamente me seguirão todos 

os dias da minha vida...’. 
Sl 23:6a

JULHO

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

25 - Ana Carolina dos 
Santos - 8523.5956

26 - Miriam Rose 
Tucci Marchiori - 

9997.1179

27 - Paulo Henrique 
Hansaul Jorge - 

9756.3852

28 - Maria de 
Lourdes Pacheco 

Bernardino - 
8817.2348
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Carta à igreja em Éfeso!

Carta à igreja em Sardes!

Apocalipse 2:1-7

CELEBRAÇÃO DA AMIZADE

Faremos no próximo Domingo, 24/07 
às 10h30 e 19h a Celebração da 
A m i z a d e !  S e r ã o  c e l e b r a ç õ e s  
e s p e c i a i s  c o m  p a l a v r a s  
evangelísticas, diferentes, manhã e 
noite, com o propósito de trazermos 
nossos amigos e amigas para serem 
ministrados pela Palavra de Deus. 

convidados e eles sejam desafiados a Esta é uma ação em direção de nosso 
um re lac ionamento  de  maior  propósito neste ano de 2016 de ‘Gerar 
intimidade com Ele! Você já convidou + 1' e para isso queremos animar 
seus amigos? Já sabe quem irá todos os membros da igreja a 
convidar? Vamos juntos ‘Gerar + 1', convidarem as pessoas que fazem 
testemunharmos de nossa fé para que parte de seu oikós, ou seja, amigos, 
muitos possam ser alcançados por familiares, colegas e vizinhos para 
Jesus e possam desfrutar da vida plena estas Celebrações! Queremos 
e abundante que Ele nos oferece! também contar com a oração de todos 
Contamos com sua participação e de nesta semana por este evento e pelas 
seus amigos!!! Até o próximo domingo!pessoas que serão convidadas! Nossa 

oração é para que o Senhor Jesus 
Pr. José Augusto Moser Curypossa reve lar-se  aos nossos 

SUPERVISÃO MARI

Supervisora: 
Mari Chung

(41) 8885.5418

Superintendência: 

Auxiliar: não tem

Pr. Reinaldo Briones

Células: 

02 - Mari Chung

ENCONTRO DESPERTA DÉBORA CELEBRAÇÃO NO TANGUÁ
‘Mães de joelhos, filhos de pé’

2º MÓDULO DE ESTUDO BÍBLICO VIDA CRISTÃ VITORIOSA
Provérbios

CELEBRAÇÃO DA AMIZADE

13º ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA
#somostodosfamilia

CULTO 113 ANOS IPIB

INFORMATIVO DE FÉRIAS

ESCOLA DE LIDERANÇA

PODCAST IPI MAANAIM

ESTAÇÃO DO CRESCIMENTO

A próxima será no dia 14/08, 
O próximo encontro será amanhã, dia Domingo às 18h30 na FACOP (Rua 
18/07, Segunda-feira às 14h30. César Augusto Ferri, 95 - Tanguá - 
Estes encontros são quinzenais! Almirante Tamandaré). Informações 
Coordenação: Lorena Cury. com Pr. Lic. Luis Roberto (Chico).

Atenção! Novo formato! Será no dias 
Amanhã: 4º encontro! Dia 18/07, 19 e 20/08 (Sexta & Sábado) no 
Segunda-feira das 19h30 às 21h30.  Espaço Maanaim. Sexta das 20 às 

22h e Sábado das 9 às 18h. Em breve 
novas informações! Inscrições com 
os pastores!

Será no próximo Domingo, 24/07 às 
10h30 e 19h! Teremos uma palavra 
especial e oração pelos nossos 
amigos! Convide seus amigos e 
participe!!! Dias 22 e 23/10 (Sábado & Domingo) 

no Hotel Campestre Leão de Judá 
(Colônia Witmarsun). Inscrição: R$ 
10. Investimento total: R$ 175 (em 

Culto de Ação de Graças pelos 113 até 4 parcelas). Crianças de 0-5 anos 
anos da Igreja Presbiteriana não pagam e de 6-10 anos pagam R$ 
Independente do Brasil, promovido 85. Inscrições após as Celebrações 
pelo Presbitério Sul do Paraná. Dia com o Pr. Zéu Cury ou Carlos Araújo. 
30/07, Sábado às 17h na 2ª IPI de 
Curitiba (Rua Maranhão, 1115 - Água 
Verde). Pregador: Rev. Mário Sérgio 
Góes (1ª IPI de São José do Rio Preto- Férias dos pastores e funcionários: Pr. 
SP). Vamos representar a Maanaim! Reinaldo: 20-23/07 e 26-31/07; Pr. 

José Augusto (Zéu): 02-23/08; Eder 
(Secretário): 18/07-01/08 e Gizele 
(Zeladora): 20-24/07 e 26-29/07. 

Encontros em recesso durante todo o 
mês de julho. Retorno no dia 03/08, 
Quarta-feira às 20h! Contamos com a 
presença de toda a liderança! Mensagens das Celebrações (em 

áudio) no formato podcast para ouvir 
pelo celular! Como ouvir? 1) Baixar 
um App (Ex: Overcast, Podstore, 
Wecast. . . ) ;  2) Inserir  a URL:  

Daremos início nas Celebrações do http://feeds.feedburner.com/ipimaa
dia 07/08! O foco desta estação é o naim e 3) Baixar o mp3 ou ouvir on 
Discipulado! line! Dúvidas com Eder ou Pr. Zéu.

Carta à igreja em Filadélfia!

Carta à igreja em Esmirna!

Apocalipse 3:7-13

Carta à igreja em Tiatira!

Apocalipse 3:1-6

Como tem sido seu quarto de escuta? Você tem se alimentado da Palavra de 
Deus? Que possamos crescer a cada dia em graça e conhecimento do Senhor 
para que possamos caminhar na luz da vontade de Deus!!! Vamos meditar esta 
semana nas cartas de Jesus às igrejas no Apocalipse! Quem tem ouvidos, ouça!!!  

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Apocalipse 2:8-11

Apocalipse 2:12-17

Apocalipse 2:18-29

Apocalipse 3:14-22

Carta à igreja em Pérgamo!

Carta à igreja em Laodicéia!

@ipi_maanaim

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

IPI Maanaim Ipi Maanaim

FREQUÊNCIA 
NAS CÉLULAS

Semana 24: 
04/07 a 09/07

29
32
12
63
08
36

180

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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