
Minha meditação todo o dia!

Separando tempo e lugar para Deus!

Salmo 119:97

Retirou-se a ali orava...

Meditando na Palavra de Deus!Salmo 1:1-13

'Lembrem disto: quem planta pouco colhe 

pouco; quem planta muito colhe muito'. 

1 Co 9:6

Estamos na última estação do ciclo – 

Estação da Colheita. Acredito que esta 

seja a estação mais aguardada por um 

agricultor, esperada com anseio, pois é o 
apresenta uma lei natural, mas que se 

resultado visível de todo o trabalho e 
aplica perfeitamente à realidade 

esforço empenhados em todas as outras 
espiritual. Não somente colhemos o que 

estações. Por isso o propósito desta 
semeamos, mas colhemos na mesma 

estação é a Celebração, expressar a 
proporção que semeamos, salvo, 

alegria pelos frutos colhidos, e gratidão a 
acidentes de percurso que fazem com 

Deus pela Sua fidelidade em nos 
que a colheita por vezes seja 

abençoar com a colheita. E, poderemos 
comprometida. Mesmo assim, a 

fazer isso em nossa Vigília de Ação de 
avaliação irá me ajudar a prevenir estes 

Graças que está se aproximando. Você 
percalços, de maneira que num próximo 

não pode faltar! A propósito você refletiu 
plantio eu possa minimizar as perdas. Por 

sobre: Quais frutos você colheu nesta 
isso, vamos nos alegrar com os feixes da 

estação? Podem ser de ordem pessoal: 
colheita que trazemos, mas se 

alguma conquista, aprovação ou objetivo 
porventura, cogitamos que ainda são 

alcançado, e podem ser também, de 
poucos ,  prec isamos cons idera r  

ordem ministerial: pessoas que levei à 
realizarmos uma semeadura mais 

C r i s to ,  c r e s c imen to  e sp i r i t ua l ,  
abundante no próximo ano. E aí, seremos 

desenvolvimento de habilidades e dons, 
gratos ao Senhor por aquilo que Ele nos 

discipulado… Assim como iniciamos o 
deu, mas diremos: 'Senhor dá-nos uma 

ano definindo alvos, estabelecendo 
colheita maior em 2016!' Abençoada e 

metas, devemos encerrar o ano avaliando 
feliz estação da colheita a todas as 

se verdadeiramente colhemos na 
células!

proporção que semeamos. Gosto muito 
Pr. Reinaldo Montoza Briones

do texto transcrito acima, porque ele 
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‘Eu confio no teu amor. O 

meu coração ficará alegre, 

pois tu me salvarás’. 

Sl 13:5

NOVEMBRO

DEZEMBRO

17 - Raphael Joshua 

de Almeida - 

3354.4918

18 - Simone Hansaul 

Jorge - 9967.4931

20 - Esther Priscila 

Ott de Souza - 

9974.8655

23 - Gabriel Martins 

dos Santos - 

8454.0529

24 - Rafael Cury 

Zacharias - 

9946.6511

30 - Andrew Ribeiro 

da Rosa - 8471.6928

01 - Anna Beatriz 

Strecker Okamoto 

Cury - 9677.0184

01 - Sandra Mara 

Dutra de Lima 

Stresser - (43) 

9954.9869

01 - Vítor Pereira 

Soares - 3699.5071

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

É TEMPO DE CELEBRAR A COLHEITA!

1 Samuel 3:1-10

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 - 

Quarto de escuta é um tempo que dedicamos a Deus para: ouvi-lo, fazermos 

conhecidas nossas necessidades diante de Deus, termos comunhão com Ele, 

lermos a Palavra de Deus, intercedermos por nossa família, igreja e oikós... 

Você tem praticado este tempo com Deus? Separe um lugar e horário para isso!

Segunda
Terça
Quarta

Quinta

Sexta

Sábado
Domingo

Mateus 6:5-8

2 Reis 4:8-10

Marcos 1:35

Daniel 6:10

Ouvindo a Deus...

Preparando o ‘quarto de escuta’

Em seu quarto, orava de joelhos...

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

 ESCOLA DE LIDERANÇA 
Últimos encontros...

por Pr. José Augusto Moser Cury

Estamos nos aproximando do final do 

ano e com isso próximos de nosso 

recesso da Escola de Liderança. Faltam 

apenas 2 (dois) encontros (Dias 18 e 

25/11) para concluirmos o 2º 

semestre de encontros e ministrações 
apo io ,  a lém de  gera r  ma io r  desta escola. Temos avaliado a 
proximidade entre os líderes. Durante caminhada deste treinamento e 
o ano da Escola também, aproveitamos recebemos um retorno bem positivo 
alguns encontros para fazer reuniões por parte da liderança. Para marcar o 
de supervisão e de superintendência término das atividades, faremos uma 
de célula, além de termos períodos de confraternização no dia 25/11 e para 
intercessão, compartilhar e tarefas bem isso, contamos com a participação de 
práticas para a caminhada ministerial todos os líderes! Durante o ano 
de cada um! Louvamos a Deus pela pudemos trabalhar muitos temos 
realização da Escola de Liderança neste relevantes para a caminhada da 
ano de 2015 pensando já em 2016...liderança nas células e nas áreas de 

CÉLULAS

SUPERVISÃO

Supervisor: 

Nelson Baroni

Contatos: 9107.6639

baroni.nelson

@gmail.com     

Células: 

03 - César Melgarejo

07 - Mariazinha

14 - Jany Baroni

19 - Vanda de Sousa

22 - Selma Braga

Superintendência 

Auxiliar: Selma Braga

12 - Rosemari

Pr. Reinaldo Briones

BAZAR NO TANGUÁ

por Presb. Luis Roberto S. do Pinho

Queremos aproveitar este espaço 

para dar um retorno à igreja sobre o 

Bazar realizado na Escola Profª Clair do 

Rocio, no últ imo dia 07/11. 

Primeiramente, agradecemos a todos conosco nesse bazar. O tempo foi 
os que doaram roupas e outros abençoado e descontraído, foi muito 
diversos utensílios para a realização do bom estarmos juntos nesse dia. O 
Bazar. O volume de doações foi mais valor arrecadado foi de R$ 1.507,00, 
que suficiente, inclusive já temos valor este que será utilizado para 
material para um próximo Bazar. auxiliar em alguma necessidade entre 
Agradecemos sinceramente também os irmãos ou alguma outra despesa 
a todos os que nos auxiliaram, tanto que envolva o Tanguá. Que Deus os 
no transporte das doações até a escola abençoe generosamente!
e também àqueles que trabalharam 

3º MÓDULO DE 
ESTUDO BÍBLICO
Carta aos Hebreus

HONRA AOS LÍDERES
REUNIÃO DIACONIA 

& AÇÃO SOCIAL

CELEBRAÇÕES DE NATAL
ESCOLA DE LIDERANÇA

OFERTA MISSIONÁRIA
ENCONTRO DESPERTA DÉBORA 

‘Mães orando pelos seus filhos’

VIGÍLIA DE AÇÃO DE GRAÇAS

NOTA DE FALECIMENTO

Após a Vigí l ia,  faremos uma 

Confraternização com comes e bebes 

(informações com facilitadores). 

Agende esta data, prepare-se desde já 
Teremos nosso 4º encontro, amanhã, e participe!
16/11, Segunda-feira às 19h30! 

Celebração especial para honrar a 

liderança da igreja no dia 06/12, 
Nesta Terça-feira, 17/11 às 20h. Para Domingo às 10h30 e 19h! Queremos 
todos os diáconos, diaconisas e ver todos os líderes presentes e a igreja 
auxiliares do Ministério! Confirmação prestigiando este momento!
de presença com Diác. José Cury.

Dias 19 e 20/12, Sábado (Tanguá) e 
Próximo encontro nesta Quarta-feira, Domingo (Centro Cívico) às 20h! 
18/11 às 20h. Para toda a liderança da Celebrações evangelísticas! Convide 
igreja! Não perca as últimas aulas de seu oikós desde já! Breve informações!  
2015! Faltam apenas 2 encontros!

Informamos que o valor da oferta 

arrecadada para a missionária Márcia 
Próximo encontro no dia 23/11, Real nas Celebrações do Domingo 
Segunda-feira às 14h30. Encontros passado foi de R$ 2.360,00. 
quinzenais! Informações com Lorena. Resolvemos no Conselho completar o 

valor, o qual ficou em R$ 3.000,00. 

Agradecemos a participação da igreja!

Dia 27/11, Sexta-feira das 20 às 24h. 

Tempo de gratidão, oração e louvor a 

Deus pelo ano de 2015, além da Comunicamos com muito pesar o 
participação das Supervisões de Célula f a l ec imento  de  nosso  i rmão  
(Luis Roberto (Tanguá), Pr. Zéu Cury, Alessandro Freitas de Souza no último 
Jin Chung, Mari Chung, Christina dia 11/11. Pedimos as orações da 
Briones e Nelson Baroni). Cada igreja pela Esther (esposa) e Renan 
supervisão terá 15 minutos para (filho). Que o Espírito de Deus console 
apresentar seus motivos de gratidão! grandemente esta família querida!

FREQUÊNCIA 

NAS CÉLULAS

Semana 41: 02/11 a 07/11

Supervisão     Nº de pessoas

Jin....................................32

José Augusto...................13

Nelson.............................38

Total..............................177

Christina..........................32

Luis Roberto....................40

Mari.................................22
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