
“Quem está unido com Cristo 
é uma nova pessoa; acabou-

se o que era velho, e já 
chegou o que é novo. Tudo 

isso é feito por Deus, o qual, 
por meio de Cristo, nos 

transforma de inimigos em 
amigos dele”. 2 Coríntios 

5:17,18

Poderia afirmar sem 
medo que a arma mais 
poderosa que Satanás usa 
contra as pessoas desde o 
nascimento é a distorção, 
e tem o propósito de perfeita, trazendo a identidade de 
destruir a identidade e autoestima. Cristo sobre a vida daquele que crê. E 
Através das vivências e dos isto precisa ser desenvolvido através 
relacionamentos ele distorce a da salvação que recebemos. A 
imagem de quem somos, e a imagem Palavra de Deus é cheia de verdades 
de quem Deus é, e aí, pronto, está e princípios os quais precisamos nos 
causado o dano. A partir do momento apoderar e viver intensamente. 
que se instala na vida de alguém Infelizmente há muitos cristãos, que 
estas distorções, ela passa a viver em tentam esconder suas feridas 
torno das feridas emocionais que e m o c i o n a i s  a t r á s  d e  u m a  
foram geradas em algum momento 'maquiagem gospel', um 'pano de 
da história, algumas muito remotas espiritualidade', vivendo uma 
geradas na infância, outras mais mentira. Por esta razão quero 
recentes. E toda pessoa ferida está convidar você a participar deste 
aprisionada àquela dor, àquele próximo Vida Cristã Vitoriosa que 
estigma e por essa razão, mesmo que acontecerá em novo formato, 
involuntariamente, fere outros. trabalhando o tema 'Paredes do meu 
Quando penso no sacrifício de Cristo, coração'. Derrube as paredes que o 
de acordo com a Palavra de Deus, aprisionam. Busque a liberdade em 
concluo que foi perfeito em todos os Cristo e a vida abundante que Ele 
seus aspectos, para nos libertar da prometeu. Mais informações neste 
escravidão do pecado e da morte. boletim na sessão dos avisos.
Libertar nosso corpo, alma e espírito 
dando-nos a Sua natureza divina, Pr. Reinaldo Montoza Briones
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FIQUE ATENTO!!! M NAIMANIVERSARIANTES

‘Todo ser que respira 
louve ao Senhor. Aleluia!’. 

Sl 150:6

AGOSTO

07 - Duane do Carmo 
Moser Cury - 
8480.7192

09 - Fernanda Wosch 
- 9786.4131

11 - Leandro 
Yoshinori Moreira - 

9664.6320

11 - Margriet Verburg 
- 9923.4406

18 - Dátames Acastro 
Egg - 9846.8709

18 - Israel Lopes de 
Souza - 9918.1262

23 - Pedro Felipe 
Moura - 9506.8700

23 - Rodrigo Zonatto 
de Souza - 

8830.2345

24 - Marcela Miki 
Moreira - 9815.1484

25 - Carlos Roberto 
Araujo - 8889.0247

30 - Júlia Mayumi 
Sato - 3026.5634

30 - Tereza Schloser - 
3272.5044

M NAIM
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE



Fazer o bem sem cessar

Perseverar mesmo contrariados

Gálatas 6:9

ESTAÇÃO DO CRESCIMENTO

Hoje estamos iniciando mais uma 
etapa do nosso Ciclo das Estações. 
Agora é a vez de abordarmos o 
Crescimento, onde o foco está no 
DISCIPULADO. Nesse ano, nós já 
trabalhamos o Cultivo onde fomos 
desafiados à evangelização, depois 
passamos ao Cuidado onde o serviço 

Não fique de fora do crescimento que foi trabalhado de forma a estimular o 
Deus quer trazer para nossa igreja, que c u i d a d o  m ú t u o  e  a g o r a  n o  
vai acontecer na vida de cada um de Crescimento, a ideia será levarmos as 
nós e por isso precisamos caminhar na pessoas ao seu desenvolvimento na 
mesma direção, tendo o mesmo foco. E caminhada cristã e para isso o 
então, vai ficar de fora? Converse sobre discipulado precisa acontecer. Você já 
isso com teu facilitador e demonstre foi discipulado por alguém? Está 
interesse em fazer. Lembre-se de que discipulando alguém? Em nossa 
tudo que é bom para nós, acabamos jornada como igreja esse caminhar 
priorizando em nosso dia a dia. Faça de dois a dois faz parte e precisa 
sua caminhada cristã uma prioridade. acontecer sempre. É o que chamamos 
Busque seu crescimento!Vida na Vida.  Participe de todas as 

Eder Valentim Koglin nossas celebrações e esteja atendo. 

SUPERVISÃO 
CHRISTINA

Supervisora: 
Christina Briones

(41) 8855.9775

Superintendência: 

Auxiliar: não tem

Pr. José Augusto (Zéu)

Células: 

01 - Vera Rosa

04 - Christina

21 - Mercedes

24 - Geniane

26 - Nathalia

ESCOLA DE LIDERANÇA

CELEBRAÇÃO NO TANGUÁ

FORMAÇÃO ESPIRITUAL

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

13º ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA
#somostodosfamilia

REUNIÃO DIACONIA

VIDA CRISTÃ VITORIOSA
‘Paredes do meu coração’

INFORMATIVO DE FÉRIAS

PODCAST IPI MAANAIM

SEMANA DE JEJUM 
& ORAÇÃO + VIGÍLIA

‘Se alguém quer me seguir...’.

Será de 22 a 26/08, Segunda à 
Sexta, terminando com Vigília no dia 

Próximo encontro nesta Quarta-feira, 26/08, Sexta-feira às 20h.  Teremos 
10/08 às 20h! Contamos com a um boletim especial com meditações 
presença de toda a liderança! e motivos de oração que será 

entregue no dia 21/08! Envolva-se 
neste período de jejum e oração!!!

Será no próximo Domingo, 14/08 às 
18h30 na FACOP (Rua César Augusto 
Ferri, 95 - Tanguá - Almirante Estamos avisando com bastante 
Tamandaré). Informações com Pr. Lic. antecedência para que todos os 
Luis (Chico). interessados possam se programar! 

Dia 17/09, Sábado das 14 às 19h. 
Gratuito! Para aqueles que desejam 
se tornar membros da Maanaim por 
bat ismo, prof issão de fé ou 

Próximo encontro no dia 15/08, transferência. Inscrições com os 
Segunda-feira às 14h30. Encontros facilitadores de célula ou pastores!
quinzenais! Informações com Lorena 
Cury (coordenadora).

Nos dias 22 e 23/10 (Sábado & 
Será no dia 16/08, Terça-feira às Domingo) no Hotel Campestre Leão 
20h. Para todos os diáconos e de Judá (Colônia Witmarsun - 
diaconisas e auxiliares! Favor Palmeira-PR - +- 65 km de Curitiba). 
confirmar presença com o Diác. José Inscrição: R$ 10. Investimento total: 
Cury. R$ 175 (em até 3 parcelas à partir 

agora). Crianças de 0-5 anos não 
pagam e de 6-10 anos pagam R$ 85. 
Inscrições após as Celebrações com 
Carlos Araujo. 

ATENÇÃO! NOVO FORMATO! Será nos 
dias 19 e 20/08 (Sexta & Sábado) 
aqui mesmo no Espaço Maanaim. Informamos o período de férias do 
Programa: Sexta das 20 às 22h e Pr. José Augusto (Zéu), de 02 a 
Sábado das 9 às 18h. Investimento: 23/08. Que Deus o abençoe neste 
R$ 40 (incluído almoço de Sábado). período!
Inscrições com os facilitadores de 
célula ou os pastores! 

Mensagens em áudio no formato 
podcast para ouvir pelo celular! 

Passos: Baixar um App (Ex: Overcast, 
Podstore, Wecast...); Inserir a URL: 

http://feeds.feedburner.com/ipimaanaim ; e 
ouvir! Dúvidas com Eder.

Importante: Todos os inscritos devem 
participar de todo o VCV!

Permanecer na Palavra

Se alegrar diante das lutas

2 Timóteo 3:14

Prosseguir para o alvo

Marcos 13:13

Nesta semana iremos meditar na questão de perseverança. O legal na 
caminhada Cristã é que apesar das adversidades que nos sobrevêm, temos na 
Palavra de Deus alimento para nos ajudar a lidar e crescer em todas as 
circunstancias. O que você tem enfrentado? Acompanhe dia a dia e seja 
alimentado pela Palavra do Senhor!

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Tiago 1:2-4

Romanos 5:3-5

Filipenses 3:13-14

2 Coríntios 4:16-18

Tribulações trazem maturidade

Não desanime, seremos renovados

@ipi_maanaim

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

IPI Maanaim Ipi Maanaim

FREQUÊNCIA 
NAS CÉLULAS

Semana 27: 
25/07 a 30/07

37
53
19
70
08
27

214

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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