
“Embora andando na carne, não 
guerreamos segundo a carne. Pois 
as armas da nossa guerra não são 

carnais...” (2 Cor 10:3-4a)

Nesta semana a IPI Maanaim ficou 
abalada com esse acontecimento 
que nos deixou, no mínimo, muito 
perplexos. O tiro que o Pr. Reinaldo 
levou não atingiu somente ele e sua 
família, atingiu cada membro desta 
igreja e muitas outras pessoas que o 
amam. Essa bala também me atingiu 
e atingiu minha família, e tenho 
certeza que o mesmo aconteceu com 

tempo.
você. Esse tiro está doendo muito em 

Apesar do acontecimento, não vamos 
todos nós. No entanto nossa guerra 

nos intimidar, Cristo continuará 
continua, temos um soldado ferido, 

sendo anunciado e glorificado em 
mas não perdemos a guerra. É 

nosso meio. Que esse acontecimento 
i m p o r t a n t e  q u e  t e n h a m o s  

possa abrir nossos olhos e trazer um 
consciência de que nossa luta não é 

despertamento à igreja, a fim de que 
contra a pessoa que atirou no Pr. 

cada um assuma seu posto nessa 
Reinaldo ou contra uma grave 

guerra e vigie em todo o tempo e de 
questão social que corrói nossa 

todas as maneiras, como as 
nação. Estamos lutando contra as 

Escrituras nos ensinam. 
trevas e contra poderes que odeiam a 

Vamos continuar orando pela vida do 
igreja e odeiam a cada um de nós que 

Pr. Reinaldo e sua família, e também 
um dia assumiu um compromisso 

continuar com a mão no arado. 
com Cristo. O apóstolo Paulo nos 

Diante disso tudo isso, esperamos 
ensina a vestir a armadura e guerrear 

que você se sinta desafiado, e não 
em sua conhecida carta aos Efésios, 

desanimado. Cristo nos disse que 
no cap. 6: andando na verdade, 

te r íamos  a f l i ções ,  mas  que  
praticando o que é justo, orando, 

tivéssemos bom ânimo, porque ao 
tendo um coração cheio de fé, sendo 

final, a vitória seria nossa..
cheios  da Palavra  de Deus,  
avançando pela proclamação do 

Pr. Lic. Luis Roberto S. Pinho
evangelho e vigiando em todo o 
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FIQUE ATENTO!!! M NAIMANIVERSARIANTES

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

Sl 150:6

AGOSTO

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

01 - Cassio Joaquim 
dos Santos
8523.5956

02 - Adriano 
Mendonça Vieira

8412.7212

02 - Miguel Rubin
3233.3631

SETEMBRO

M NAIM
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ADIADO



Cremos na cura de Deus

Prestem culto ao Senhor

Jeremias 17:14

PRESENÇA FUNDAMENTAL

Hoje marcamos os 70 dias 
restantes para realizarmos o 
Acampamento da Família. Mais 
d e  1 4 0  p e s s o a s  j á  s e  
inscreveram, mas ainda falta 
você. ‘‘Ah, mas sou só eu da 
minha família na igreja e estou 
enfrentando muitos problemas lá 
em casa’’, Se estas são  suas 
justificativas para não ir no 
Acampa eu te digo: ‘‘Este 
Acampamento é sim pra você!’’ as vitórias se você não compartilhar e 
Primeiro porque você não estará caminhar de perto conosco? Não, Não! 
sozinho. Tua célula é tua família! A Por te amarmos, não aceitamos suas 
Maanaim é tua família! Ou você tem negativas. Queremos você pertinho da 
dúvidas disso? Lembre-se de que como gente! Converse com teu facilitador ou 
corpo sentimos o que você sente e pastores e diga do seu interesse em 
queremos vencer juntos suas lutas. participar. Conte-nos de suas dificuldades 
Orando, caminhando no discipulado, e vamos juntos tentar solucionar para ter 
ajudando de alguma forma em todas as você conosco lá. Combinado? Então vai e 
questões. Mas o fato é que como família se inscreva querido! Deus te abençoe!
precisamos estar juntos.  Como 
saberemos de suas lutas e saborearmos Eder Valentim Koglin 

SUPERVISÃO 
Pr. ZÉU

Supervisor: 
Pr. José Augusto

(Zéu)

(41) 8408.6991

Superintendência: 

Auxiliar: não tem

Pr. José Augusto (Zéu)

Células: 

11 - Eder

16 - Dirce

25 - Kátia

REUNIÃO DIACONIA FORMAÇÃO ESPIRITUAL

ESCOLA DE LIDERANÇA

13º ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA
#somostodosfamilia

VIDA CRISTÃ VITORIOSA - 
‘Paredes do meu coração’

PODCAST IPI MAANAIMSEMANA DE JEJUM 
& ORAÇÃO + VIGÍLIA

‘Se alguém quer me seguir...’.

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

Será no dia 16/08, Terça-feira às Estamos avisando com bastante 
20h. Para todos os diáconos e antecedência para que todos os 
diaconisas e auxiliares! Favor interessados possam se programar! 
confirmar presença com o Diác. José Dia 17/09, Sábado das 14 às 19h. 
Cury. Gratuito! Para aqueles que desejam 

se tornar membros da Maanaim por 
bat ismo, prof issão de fé ou 
transferência. Inscrições com os 

Próximo encontro nesta Quarta-feira, facilitadores de célula ou pastores!
17/08 às 20h! Contamos com a 
presença de toda a liderança!

Nos dias 22 e 23/10 (Sábado & 
Domingo) no Hotel Campestre Leão 
de Judá (Colônia Witmarsun - Em virtude do ocorrido com o Pr. 
Palmeira-PR - +- 65 km de Curitiba). Reinaldo e considerando que ele 
Inscrição: R$ 10. Investimento total: seria o palestrante desse novo 
R$ 175 (em até 3 parcelas à partir formato e conteúdo do Vida Cristã, o 
agora). Crianças de 0-5 anos não conselho achou por bem adiarmos a 
pagam e de 6-10 anos pagam R$ 85. sua realização sem data definida. Em 
Inscrições após as Celebrações com momento oportuno daremos mais 
Carlos Araujo. informações.

Mensagens em áudio no formato 
podcast para ouvir pelo celular! 

Passos: Baixar um App (Ex: Overcast, Será de 22 a 26/08, Segunda à 
Podstore, Wecast...); Inserir a URL: Sexta, terminando com Vigília no dia 

http://feeds.feedburner.com/ipimaanaim ; e 26/08, Sexta-feira às 20h.  Teremos 
ouvir! Dúvidas com Eder.um boletim especial com meditações 

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

Próximo encontro no dia 29/08, 
Segunda-feira às 14h30. Encontros 
quinzenais! Informações com Lorena 
Cury (coordenadora).

ADIADO

O Senhor restaura a saúde

Palavra que cura

Salmos 41:3

Orar com fé

Êxodo 23:25

Pensando em tudo o aconteceu nesta semana com o Pr. Reinaldo, nada mais 
justo do que intensificarmos nossas orações por sua família em nosso Quarto de 
Escuta. Vamos meditar no que a Bíblia diz sobre cura e cuidado de Deus. Orem 
em família pelo pastor Reinaldo, Christina, Nathalia e Ana Paula. Que Deus te 
conduza nesse tempo e caso tenha algo de Deus, compartilhe com eles.

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Salmos 107:20

Salmos 30:2

Tiago 5:15

Salmos 147:3

Clame ao Senhor

Deus cuida de nossas feridas

@ipi_maanaim

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

IPI Maanaim Ipi Maanaim

FREQUÊNCIA 
NAS CÉLULAS

Semana 28: 
01/08 a 06/08

51
37
24
55
04
34

205

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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