
Esta semana que passou assisti 
um documentário que me intrigou 
bastante, entre outros temas,  
destacava a degradação dos 
valores que tem acontecido de 
maneira cada vez maior em nossa 
sociedade atual. Isso é um fato, 
mas muitas vezes não nos 
atentamos e apenas vemos tantos 
valores da cultura judaico-cristã, 

todas as forças viver os valores do reino ou seja, os valores bíblicos sendo 
de Deus, de uma fé madura que sabe abandonados e questionados, sem nos 
discutir e conversar com as pessoas posicionarmos como cristãos. Podemos 
sobre assuntos polêmicos e desafios da perceber o inimigo usando pessoas, 
sociedade, destacando nossa postura estruturas e instituições para fazer com 
de submissão ao Senhor e obediência que o projeto de Deus para o ser 
irrestrita aos princípios da Palavra de humano seja abandonado e substituído 
Deus. Não falo de atitude de imposição, por valores puramente humanos e 
mas de não nos omitirmos e nos egoístas como o racional ismo, 
posicionarmos à favor da verdade, que relativismo, hedonismo e tantos outros 
é única e está centrada em Deus e na ‘ismos’ tão prejudiciais à nossa 
revelação de Sua Palavra e não sociedade. Vivemos em tempos em que 
aceitarmos o conceito corrente da se prega através da mídia que ser 
verdade ser relativa... Enfim, esta é homossexual pode ser uma opção 
apenas uma reflexão, mas penso que normal, bem como valores imorais 
precisamos sempre avaliar nosso sendo considerados normais em 
c r i s t i an i smo  e  se  necessár io  diversas outras áreas, como a política 
questionarmos nosso estilo de vida os negócios e os relacionamentos de 
buscando ser cristãos corajosos que se maneira geral. Vivemos tempos onde as 
posicionam nos temas e questões da pessoas não se importam em mentir e 
vida neste século XXI. Isso não significa fazer coisas que podem prejudicar o 
falarmos mais alto ou impormos nossa próximo. E fico pensando em meio a 
posição às pessoas, mas sermos mais tudo isso, como temos nos posicionado 
verdadeiros, expormos nossos valores e como cristãos e como igreja? Será que 
podermos fazer a diferença de fato nos temos sido sal da terra e luz do mundo 
dias em que vivemos! Reflita sobre isso ou temos nos calado? Não falo de 
e que o Senhor nos capacite a protestarmos e gerarmos revoluções, 
abençoe!!!mas falo de posicionamento de fé frente 

aos valores deste mundo. Falo de 
Pr. José Augusto Moser Cury (Zéu)vivermos uma fé radical que busca com 
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FIQUE ATENTO!!! M NAIMANIVERSARIANTES

‘Com efeito, grandes coisas 
fez o Senhor por nós; por isso, 

estamos alegres’. Sl 126:3

AGOSTO

SETEMBRO

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

03 - Christina de 
Moura Briones - 

3019.9264

06 - Maria Gerusa 
Oliveira Rodrigues

07 - Clemerson S. 
Sortica Gomes - 

9653.4411

07 - Gustavo Martins 
Barbosa - 

3328.0630

09 - Danielle Alvim - 
8415.1066

10 - Gabriela do 
Lago Braga 
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11/09 - Espaço Tanguá11/09 - Espaço Tanguá



Não ter outros deuses...

Não matar, adulterar ou furtar...

Êxodo 20:1-6

MULTIPLICANDO 
AS NOSSAS CÉLULAS

Pela graça de Deus estamos 
realizando hoje a multiplicação da 
Célula 06 - facilitada pelo José Cury 
(Supervisão Presb. Jin Soo Chung) e 
que está gerando a Célula 03 - que 

do mês de setembro, no dia 25/09 será facilitada pelo Carlos Araújo. 
faremos também a multiplicação da Louvamos a Deus por podermos 
Célula 11, facilitada pelo Presbº Eder testemunhar a expansão de nossas 
Valentim (Supervisão Pr. José Augusto células que com certeza resulta em 
Cury), tendo o Rafael Betoni como mais pessoas sendo alcançadas por 
auxiliar e que irá assumir a Célula 08. Jesus. Estamos dando início hoje a 
Que todas as células possam ser uma sequência de 03 células se 
encorajadas e animadas por estas multiplicando e isso é motivo de 
multiplicações a perseverarem neste grande alegria. No próximo Domingo, 
propósito! Assim, ao final do mês de 04/09 teremos a multiplicação da 
setembro estaremos  no total com 25 Célula 23 - facilitada pelo Ismael 
c é l u l a s ,  6  s u p e r v i s õ e s  e  2  Oliveira (Supervisão Tanguá - Pr. Lic. 
superintendências! Glória a Deus por Luis Roberto Pinho), tendo o Gabriel 
estas conquistas!!!  Martins como auxiliar e que irá 

assumir a Célula 09. E ainda no final 
Pr. José Augusto Moser Cury

SUPERINTENDÊNCIA  
PR. ZÉU

Superintendente: 
Pr. José Augusto 
Moser Cury (Zéu)

(41) 8408.6991

Pastor Geral: 

Auxiliar: não tem

Pr. Reinaldo Briones

Supervisões: 

Christina Briones
Pr. José Augusto (Zéu)

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

FORMAÇÃO ESPIRITUAL

REUNIÃO COMISSÃO 
ADMINISTRATIVA

ESCOLA DE LIDERANÇA

13º ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA
#somostodosfamilia

VIDA CRISTÃ VITORIOSA
‘Paredes do meu coração’

NOTA DE FALECIMENTO

CELEBRAÇÃO NO TANGUÁ

Informações com Pr. Lic. Luis Roberto 
(Chico). Contamos com a presença 
das células do Tanguá! Todos são 

O próximo encontro será amanhã, dia convidados! !!
29/08, Segunda-feira às 14h30. 
Estes encontros são quinzenais! 
Informações com Lorena Cury 
(coordenadora). Mães, venham orar Em função da mudança de data do 
por seus filhos!!! Vida Vitoriosa, também estamos 

adiando o Formação Espiritual! Em 
breve anunciaremos nova data! Fique 
atento! Lembrando que este curso é 
para aqueles que desejam se tornar 

Amanhã, 29/08, Segunda-feira às membros da IPI Maanaim por 
20h. Informações com Pr. Zéu. bat ismo, prof issão de fé ou 

transferência!  Informações e 
inscrições com Pr. Zéu.

Nesta quarta-feira, 31/08 das 20 às 
21h30h! Contamos com a presença e 
participação de toda a liderança da 
igreja! Ausências favor conversar com Você já fez sua inscrição? Faltam 
os supervisores de célula! apenas 54 dias! Será nos dias 22 e 

23/10 (Sábado & Domingo) no Hotel 
Campestre Leão de Judá (Colônia 
Witmarsun - Palmeira-PR - +- 65 km 
de Curitiba). Inscrição: apenas R$ 10. 

Dias 16 e 17/09, começando na Investimento total: R$ 175 (em até 3 
Sexta às 20h e dando seqüência no parcelas à partir agora). Crianças de 
Sábado das 9 às 18h. Investimento: 0-5 anos não pagam e de 6-10 anos 
R$ 40 por pessoa. Incluído almoço no pagam R$ 85. Inscrições após as 
Sábado! Lembrando que será com Celebrações com Pr. Zéu ou Carlos 
conteúdo novo, portanto todos são Araújo. Atenção!!! Estamos lançando 
bem vindos a participarem! Obs: hoje uma promoção para quem quitar 
Necessário participar do final de o acampamento antecipadamente! 
semana todo e importante vir Fique atento e não perca esta 
acompanhado do discipulador. oportunidade! 
Inscrições com facilitadores ou 
pastores até o Domingo dia 11/09! 

informamos com pesar o falecimento 
da nossa irmã Toyoko Hassumi (a 

A próxima será no dia 11/09, Bah). Ela era da Célula 7 (Mariazinha) 
Domingo às 19h no Espaço Tanguá e faleceu na última quinta-feira 
(Rua Alber to Krause,  1448).  depois de alguns dias hospitalizada. 
Lembrando que essas Celebrações Nossos sentimentos à família. Que 
neste ano são mensais! Outras Deus conforte o coração de todos.

Não dar falso testemunho!

Não tomar o nome de Deus em vão!

Êxodo 20:16

Honrar pai e mãe!

Êxodo 20:13-15

Você já meditou sobre os 10 mandamentos? Vamos então aproveitar para 
meditar esta semana em nosso quarto de escuta sobre este tema! Que o Senhor 
nos ensine a obedecê-lo de todo o coração e que possamos crescer em nosso 
conhecimento e prática dos mandamentos registrados nas Escrituras! Que o 
Senhor fale contigo nesta semana! 

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Êxodo 20:7

Êxodo 20:8-11

Êxodo 20:12

Êxodo 20:17

Respeitar o descanso...

Não cobiçar...

@ipi_maanaim

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

IPI Maanaim Ipi Maanaim

FREQUÊNCIA 
NAS CÉLULAS

Semana 30: 
15/08 a 20/08

33
37
23
23
11
28

155

Supervisão

Christina
Jin
José Augusto
Luis Roberto
Mari
Nelson
Total

Supervisão

Christina
Jin
José Augusto
Luis Roberto
Mari
Nelson
Total

CÉLULASSOBRE A VISÃO... M NAIMNOTÍCIAS M NAIM

QUARTO DE ESCUTA M NAIM

Quant.

FREQUÊNCIA 
NAS CÉLULAS

ipimaanaim
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