
Por este nome somos salvos...

Nome que está acima de tudo! 

Atos 4:5-22

Nasceu o Primogênito...

Jesus: expressão exata de Deus!Hebreus 1:1-3

‘Ela terá um menino, e você porá 

nele o nome de Jesus, 

pois ele salvará o seu povo dos 

pecados deles.' Mateus 1:21

Estamos nos aproximando do Natal e 

como acontece todos os anos, 

realizaremos uma Celebração 

Especial com o propósito de 

testemunhar a nossa fé em Cristo. a respeito deste nome: ‘E não há 
Será simples, mas especial. Uma salvação em nenhum outro; porque 
opo r tun idade  de  t r a ze rmos  abaixo do céu não existe nenhum 
familiares, amigos, oikós para outro nome, dado entre os homens, 
ouvirem a respeito do nascimento pelo qual importa que sejamos 
d´Aquele que marcou a história, salvos.' Há várias menções sobre a 
d´Aquele que se tornou o Salvador grandeza e o poder deste nome nas 
da humanidade, do que está acima Escrituras e é sobre isto que 
de todo o nome. O tema que queremos testemunhar neste dia. 
escolhemos para esta celebração foi: Realizaremos duas Celebrações 
‘Seu nome será: Jesus!' baseado Especiais de Natal sendo uma na 
neste texto de Mateus transcrito FACOP, no Tanguá no Sábado dia 
acima. O nome Jesus é uma variação 19/12 e outra no Espaço Maanaim no 
grega do hebraico Yeoshua que quer Domingo, dia 20/12 ambas com 
dizer: ‘Javé salva' ou ‘Javé é a início às 20h. Será a última 
salvação'! Cumpriu-se plenamente as oportunidade neste ano de 2015 de 
Escrituras Sagradas, e agora veio o você convidar seu oikós para 
Reino de Deus cujo acesso só é participar! E como estamos na 
p o s s í v e l  p o r  m e i o  d o  ‘Estação da Colheita’ sem dúvida 
arrependimento dos nossos pecados cremos que poderemos, ainda 
e o perdão concedido por Cristo pelo nestes dias, colher alguns frutos para 
Seu sangue derramado naquela cruz. honra e glória d´Aquele que veio 
Chegou o tempo da salvação e da salvar o Seu povo dos seus pecados. 
l ibertação de toda opressão Esperamos por você, sua célula e seu 
espiritual. Também em Atos 4:12 diz oikós!   Pr. Reinaldo Montoza Briones
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‘...para que a minha alegria 

esteja em vocês, e a 

alegria de vocês seja 

completa’. Jo 15:11

NOVEMBRO

DEZEMBRO

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

02 - Bárbara Manfré - 

9680.2478

04 - Ruth Pasquini 

Pires - 9995.4610

06 - Rafael Kanitz 

Braga - 8888.8237

10 - Alessandra 

Smaniotto Cury 

Bertrand - 9111.4948

10 - Michelle Gandin 

Vichiatto - 8844.7451

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

SEU NOME SERÁ: JESUS!
Celebração Especial de Natal

Isaías 9:6

QUARTO DE ESCUTA

www.ipimaanaim.org.br

@ipi_maanaimIPI Maanaim
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Equipe Pastoral: Pr. Reinaldo Montoza Briones

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

Centro Cívico - 

Estamos nos aproximando de nossas Celebrações de Natal! Vamos aproveitar 

para meditar sobre o nascimento de Jesus, sobre as profecias à respeito deste 

evento tão importante para a história da humanidade e sobre a superioridade 

deste precioso nome! Que Jesus ministre nossos corações nesta semana!  

Segunda
Terça
Quarta

Quinta

Sexta

Sábado
Domingo

Filipenses 2:5-11

Mateus 1:18-25

Lucas 2:1-7

Lucas 2:8-20

E o seu nome será...

Ele será chamado ‘Deus conosco’

Nasceu o Salvador...

CELEBRAÇÕES DE NATAL

Ipi Maanaim
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FIQUE POR DENTRO CÉLULAS

Celebração - Domingo - 10h30 & 19h

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

ACONTECEU NA MAANAIM

SOBRE A VISÃO

PROJETO QUINTA SOLIDÁRIA
Breve relatório

por Geniane Coelho dos Santos

Ademir). As pessoas atendidas eram 

pais de crianças da Escola Profª Clair do 

Rocio Sandri, com a qual o ‘Projeto 

Tanguá’ possui parceria, tendo 
Este projeto consistiu na distribuição realizado lá diversos bazares e outras 
de marmitas a famílias carentes no atividades durante os últimos anos. O 
bairro Tanguá, na cidade de Almirante número de marmitas distribuídas 
Tamandaré uma parceria do ‘Projeto semanalmente variou entre 20 e 40 
Tanguá’ com a Diaconia da IPI dependendo do número de famílias, 
Maanaim, entre os dias 09/07 e destacando que as famílias atendidas 
01/10, totalizando 13 semanas de tinham muitas vezes de 5 a 7 crianças. 
trabalho, sendo a distribuição sempre O resultado desta ação foi a 
às  quintas- fe i ras .  T ivemos a  aproximação e visitas às famílias 
participação de 17 irmãos e irmãs da atendidas onde a Palavra foi semeada e 
Maanaim neste projeto (cozinhando, a equipe do projeto pôde conhecer um 
levando as marmitas, entregando, pouco da realidade daquelas famílias 
etc...). Tivemos de 3 a 7 famílias carentes. Agora, estamos em processo 
recebendo as marmitas durante o de avaliação e possível continuação 
projeto. Estas eram preparadas na desta ação no próximo ano! Contamos 
Maanaim e entregues na sala do com a oração e participação da igreja!
Tanguá (em frente à casa da Edelzira & 

CÉLULAS

SUPERVISÃO

CHRISTINA BRIONES

Supervisora: 

Christina Briones

Contatos: 8800.3883

christinademourabriones 

@gmail.com     

Células: 

01 - Vera Rosa

04 - Christina

09 - Wilson

24 - Geniane

26 - Nathalia

Superintendência 

Auxiliar: Não tem

Pr. José Augusto (Zéu)

ESCOLA DE LIDERANÇA

por Pr. José Augusto Moser Cury

Realizamos nesta última quarta-feira, 

25/11 o último encontro da Escola de 

Liderança neste ano! Foram ao todo 32 

encontros, além do Retiro de Líderes e 

a Vigília de Líderes. Tivemos um 

e n c o n t r o  b e m  d e s c o n t r a í d o  

compart i lhando sobre o que 
tivemos uma confraternização com aprendemos neste ano e relembrando 
um lanche e tempo para bate-papo. os propósitos da Escola: integração, 
Louvamos a Deus pela caminhada c a pa c i t a ç ã o  e  de s empenho !  
deste ano e aproveitamos para deixar Aproveitamos também para entregar 
o convite a todos os interessados para os certificados àqueles líderes que 
participarem da Escola de Liderança cumpriram satisfatoriamente os pré-
em 2016! Prepare-se e participe!!! requisitos (26 pessoas). Ao final, 

3º MÓDULO DE 
ESTUDO BÍBLICO
Carta aos Hebreus

BOLETIM ON LINE

REUNIÃO CONSELHO

RECESSO DAS CÉLULAS

HONRA AOS LÍDERES

CELEBRAÇÕES NO RECESSO

ENCONTRO DESPERTA DÉBORA 
‘Mães orando pelos seus filhos’

VESTIBULAR

CELEBRAÇÕES DE NATAL
‘Seu nome será Jesus’

evangelísticas! Convide seu oikós 

desde já! Breve mais informações!  

Amanhã será o 6º e último encontro 

deste ano: 30/11, Segunda-feira das Comunicamos que agora este boletim 
19h30 às 21h30! Faremos a entrega também pode ser acessado na íntegra 
dos certificados durante o encontro! pela internet, na página ‘Boletim On 

Line’ do site da igreja. Acesse e confira: 

Nesta terça-feira, 01/12 às 20h. Para 

todos os presbíteros e pastores! 

Informamos que o recesso das células 

acontecerá de 21/12/2015 a 

2 3 / 0 1 / 2 0 1 6 .  N e s t e  p e r í o d o  
Faremos um momento especial para incentivamos os membros das células 
honrar toda a liderança da igreja nas a se encontrarem e realizarem 
Celebrações do próximo Domingo, dia atividades juntos!!!
06/12 às 10h30 e 19h! Queremos ver 

todos os líderes presentes, bem como 

toda a igreja prestigiando este 

momento! Durante o período de recesso das 

células (21/12/2015 a 23/01/2016), 

teremos Celebrações apenas pela 

manhã (10h30), no dias: 27/12; 03,10 

e 17/01/2016! Não deixe de participar 
O último encontro de 2015 será no dia das celebrações caso esteja em 
07/12, Segunda-feira às 14h30. Estes Curitiba neste período!
encontros são quinzenais e retornam 

em fevereiro de 2016! Informações 

com Lorena Cury. 

Parabenizamos os irmãos aprovados 

na 1ª fase do vestibular da UFPR 

(Universidade Federal do Paraná): 

Rafael Cury Zacharias - Direito e Laís 
Será nos dias 19 e 20/12 às 20h. Zago - Pedagogia. Que Deus os 
Sábado na FACOP (Rua César Augusto abençoe neste período de preparação 
Ferri, 95 - Tanguá) e Domingo (Espaço e na prova da 2ª fase! Vamos orar pela 
Maanaim)!  Serão Celebrações vida destes queridos!!!

www.ipimaanaim.org.br

FREQUÊNCIA 

NAS CÉLULAS

Semana 43: 16/11 a 21/11

Supervisão     Nº de pessoas

Jin....................................38

José Augusto...................19

Nelson.............................51

Total..............................214

Christina..........................38

Luis Roberto....................50

Mari.................................18

http://www.ipimaanaim.org.br
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