
Entrando no descanso pela fé!

Hebreus 11:1-40

Antiga aliança x Nova aliança

Guardemos firme a confissão...Hebreus 9:1-10:39 

‘Ora a fé é a certeza de coisas que 

se esperam, a convicção de fatos 

que se não vêem’. Hebreus 11:1

Você tem fé? Pare um pouco e reflita 

no conceito de fé descrito no texto 

acima... Fé é a convicção de fatos que 

não se vêem! Você alguma vez já viu 

a Deus pessoalmente? Viu sua forma? 

Existem alguns relatos na Bíblia de 

expressões de Deus ou revelações da da nossa fé, como o próprio autor de 
divindade a algumas pessoas, mas Hebreus destaca em 12:2. Fé 
em geral vemos e nos relacionamos também é ter certeza de algo que se 
com Deus pela fé! Mas me responda espera... Como é difícil esperar, não é 
uma coisa, por que nós temos a mesmo? Mas foi isso que muitos 
tendência de querer ver algo para homens e mulheres fizeram e ali no 
acreditar, ou seja, depositar a nossa Cap. 11 de Hebreus estes foram 
fé? Porque muitas vezes deixamos a chamados de ‘heróis da fé’ por causa 
dimensão racional nos conduzir e isso da  f é  f i rme  em Deus  que  
muitas vezes enfraquece e até demonstraram! A expressão que 
mesmo questiona a nossa fé. Este intitula este texto, ‘pela fé’, aparece 
conceito de fé permeia todas as 19 vezes em Hb 11, atestando que 
páginas da Bíblia: ‘confiar no que os todas as experiências que merecem 
olhos não podem ver’, crer naquilo destaque na vida destes ‘heróis’ 
que não podemos tocar ou foram vividas pela fé! Você tem 
visualizar... Esta é a base também do vivido pela fé? Lemos em Hb 11:6 
entendimento de fé demonstrado na que ‘de fato, sem fé é impossível 
Carta aos Hebreus, na qual temos um agradar a Deus, porquanto é 
capítulo inteiro (Cap. 11) que necessário que aquele que se 
apresenta o testemunho de homens e aproxima de Deus creia que ele 
mulheres de Deus que fizeram e existe...’. Que possamos depositar 
aconteceram ‘pela fé’! Não viram, toda a nossa fé no Senhor e pela fé 
mas creram! Não podiam tocar, mas possamos fazer a vontade de Deus!  
colocaram toda a sua confiança em 

Deus! Jesus é o Autor e Consumador Pr. José Augusto Moser Cury
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‘O amor do Senhor Deus 

não se acaba, e a sua 

bondade não tem fim’. 

Lm 3:22

NOVEMBRO

08 - Nilsa Teresinha 

da Silva Sortica 

Gomes - 8402.3058

10 - Marcos Weidner 

Pontoni - 9979.1466

11 - Marli do Rocio 

Ribeiro - 8471.6928

12 - Cesar Melgarejo 

- 9167.3901

12 - Eliane Briones 

Borges - 9994.1162

13 - Maurício Alves 

de Castro Santos - 

9656.6652

14 - Fabiano Rodrigo 

Andreatta - 

(43) 9134.1260

17 - Raphael Joshua 

de Almeida - 

3354.4918

18 - Simone Hansaul 

Jorge - 9967.4931

20 - Esther Priscila 

Ott de Souza - 

9974.8655

‘Igreja que faz diferença’- Mt 5:13-14

PELA FÉ...

Hebreus 1:1-2:18 

QUARTO DE ESCUTA

www.ipimaanaim.org.br

@ipi_maanaimIPI Maanaim

Espaço Maanaim
Rua José Sabóia Cortês, 330 - CEP 80.530-360 -  Curitiba-PR  

(41) 3029-4194 - 3015-4194 - ipi.maanaim@gmail.com
Equipe Pastoral: Pr. Reinaldo Montoza Briones

Pr. José Augusto Moser Cury - Miss. Luis Roberto Santos do Pinho

Centro Cívico - 

Vamos aproveitar que estamos estudando a Carta aos Hebreus nas Segundas-

feiras no Módulo de Estudo Bíblico e focar nosso quarto de escuta e meditação 

nesta carta esta semana! Que o Senhor fale conosco de uma maneira 

surpreendente nestes próximos dias...

Segunda
Terça
Quarta

Quinta

Sexta

Sábado
Domingo

Hebreus 3:1-4:16

Hebreus 5:1-6:20

Hebreus 7:1-8:13 

Hebreus 12:1-13:25

Nos falou pelo Filho...

Progredindo na fé!

Pela fé...

Olhando para o Autor da fé!

VIGÍLIA DE AÇÃO DE GRAÇAS

Ipi Maanaim
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FIQUE POR DENTRO CÉLULAS

Celebração - Domingo - 10h30 & 19h

‘Cada casa uma igreja, cada membro um ministro’.

ACONTECE NA MAANAIM

SOBRE A VISÃO

MULTIPLICANDO 
AS NOSSAS CÉLULAS

por Pr. José Augusto Moser Cury

Na Celebração da manhã do último 

Domingo, 01/11, realizamos a 

multiplicação da Célula 04, facilitada 

pela Christina Briones. Como sempre 

acontece a cada multiplicação, 

pudemos louvar a Deus por esta 

conquista e orarmos pelas duas d e s e j a r e m  t a m b é m  t e r  e s t a  
células: a Célula 24, que foi gerada experiência! Você tem orado pela 
neste dia e será facilitada pela Geniane multiplicação de sua célula? No que 
e pela Célula 04 que continuará a ser você tem contribuído para que a sua 
facilitada pela Christina, mas que inicia célula alcance este objetivo? Vamos 
um novo ciclo de vida. Cada célula orar e agir para que todas as nossas 
está em uma fase de sua caminhada, células alcancem esta conquista! Este é 
mas nossos esforços devem ser para nosso desejo como liderança e nossa 
que cada uma delas encontre o oração para que seja o anseio de cada 
momento da multiplicação, por isso, membro desta igreja! Deus te abençoe!
queremos animar todas as células a E rumo às multiplicações das células!!!  

CÉLULAS

SUPERVISÃO TANGUÁ

Supervisor: 

Presbº Luis 

Roberto Pinho

Contatos: 8491.9617

lrpinho@yahoo.com.br     

Células: 

05 - Vanair (Crianças)

15 - Acir Wosch

17 - Erica Pinho

23 - Ismael Oliveira

29 - Valdeci (Juniores)

Superintendência 

Auxiliar: Não possui

Pr. Reinaldo Briones

FORMAÇÃO ESPIRITUAL

por Pr. José Augusto Moser Cury

Último de 2015! Curso para recepção 

de novos membros na IPI Maanaim. 

Temas abordados: arrependimento e 

confissão, sacramentos cristãos, 

seguir a Cristo e conhecendo a nossa 

igreja. No próximo Sábado, 14/11 das batizados na infância) ou transferência 
14 às 19h! Investimento: gratuito (vindos de outras comunidades 
(inclui apostila). Ministrado pela c r i s t ã s ,  d a  I P I  o u  o u t r a s  
equipe pastoral e Conselho da igreja. denominações). Hoje é o último dia 
Este curso é destinado a todas as para inscrições!!! Procure sem falta seu 
pessoas que desejam ser recebidos na facilitador ou um dos pastores (caso 
Maanaim por: batismo e profissão de não esteja participando de uma célula) 
fé, profissão de fé (aos que foram e confirme sua inscrição! Até Sábado!

ENCONTRO DESPERTA DÉBORA 

3º MÓDULO DE
ESTUDO BÍBLICO REUNIÃO DIACONIA 
Carta aos Hebreus & AÇÃO SOCIAL

REUNIÃO CONSELHO

VIGÍLIA DE AÇÃO DE GRAÇAS

ESCOLA DE LIDERANÇA

4ª REUNIÃO GERAL TC

MAANAIM CRESCENDO

FORMAÇÃO ESPIRITUAL

Para todos aqueles que desejam se 

tornar membros da IPI Maanaim por 
O próximo encontro será, amanhã, bat i smo,  pro f i ssão de fé  ou 
09/11, Segunda-feira às 14h30. Estes transferência. As inscrições devem ser 
e n c o n t r o s  a c o n t e c e m  feitas com facilitadores de célula ou 
quinzenalmente! Coordenação Lorena pastores até hoje, 08/11! Este curso é 
Cury. gratuito e tem turma mínima de 08 

pessoas! Informe-se e participe!

Amanhã, 09/11, Segunda-feira às Será no dia 17/11, Terça-feira às 20h. 
19h30 teremos nossa 3º aula! Vamos Para todos os diáconos, diaconisas e 
perseverar no estudo da Bíblia. auxiliares do Ministério! Confirmar 

presença com Diác. José Cury.

Nesta Terça-feira, 10/11 às 20h. Para 

todos os presbíteros e pastores! Será no dia 27/11, Sexta-feira das 20 

às 24h. Tempo de gratidão, oração e 

louvor a Deus pelo ano de 2015, além 

da participação das Supervisões de 
O próximo encontro será nesta Célula (Presb. Luis Roberto Pinho 
Quarta-feira, 11/11 das 20 às 21h30. (Chico) - Tanguá, Pr. Zéu Cury, Presb. 
Para toda a liderança da igreja! Não Jin Chung, Presbª Mari Chung, 
perca as últimas aulas de 2015! Faltam Chrisitina Briones e Nelson Baroni). 
apenas 3 encontros! Cada supervisão terá 15 minutos para 

apresentar seus motivos de gratidão! 

Após a Vigí l ia,  faremos uma 

confraternização com comes e bebes. 
No próximo Sábado, 14/11 às 9h30. 

Para todos os faci l itadores e 

coordenadores de faixas etárias do 

T r aba lho  em Con jun to  ( TC ) .  Informamos que na última Quinta-
Informações com Dirce ou Margriet. feira, 05/11 às 8h05, nasceu o mais 

novo membro da Maanaim. Leonardo 

filho dos nossos irmãos Luíz Carlos e  

Jacqueline, nasceu pesando 3.560kg e 
Este será o último de 2015! No com 51cm. Ele e a mãe passam bem! 
próximo Sábado, 14/11 das 14 às 19h. Felicidades à família!

FREQUÊNCIA 

NAS CÉLULAS

Semana 40: 26/10 a 31/10

Supervisão     Nº de pessoas

Jin...................................34

José Augusto...................27

Nelson............................37

Total.............................207

Christina..........................31

Luis Roberto....................62

Mari................................16
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