
Líderes modelos do rebanho!

Imitando a fé dos líderes...

1 Pedro 5:1-4

Obedecendo à nossa liderança!

Amando a nossa liderança!1 Samuel 18:16

‘... a quem honra, honra’. 

Romanos 13:7

Queremos nas Celebrações de hoje 

honrar nossa liderança por todo o 

empenho e dedicação neste ano de 

2015! Somos gratos, e falo em nome 

da Equipe Pastoral e Conselho da IPI 

Maanaim, por cada um dos líderes prazer em investir suas vidas nesse 
que o Senhor tem levantado em chamado e contamos com vocês 
nosso meio. Pessoas que tem para os desafios que o Senhor irá 
disposto seu tempo, seus recursos, colocar diante de nós em 2016! E aos 
suas habilidades em prol do reino de membros queremos incentivar a 
Deus! Pessoas que tem buscado expressarem também gratidão e 
seguir o exemplo de Cristo, ‘que não honrarem seus líderes imediatos, 
veio para ser servido, mas para dispondo-se também a os auxiliarem 
servir’ !  Glória a Deus pelos nesta tarefa de servir a Deus e as 
facilitadores de célula, supervisores, pessoas! Contamos hoje com 26 
superintendentes de áreas, pastores líderes de célula, 6 supervisores, 2 
e  coordenadores das áreas de apoio. superintendentes de área (pastores), 
Ao todo hoje, somos em 51 pessoas 4 presbíteros, 10 diáconos (isas), 4 
exercendo liderança na Maanaim e coordenadoras no Trabalho em 
isso é um motivo de grande alegria. Conjunto, 5 coordenadores no 
Este número representa em torno de Louvor, e 1 coordenadora do 
20 % da membresia da igreja. Creio Desperta Débora. Louvamos a Deus 
que isso é muito bom, mas não pela vida de cada um destes irmãos e 
queremos nos acomodar e por isso irmãs e oramos para que o Senhor 
queremos desafiar cada membro da continue a capacitá-los para esta 
igreja a almejar se tornar um líder, nobre tarefa que é o ministério no 
servindo na área que combine com os reino de Deus! Ore por nós! E que 
talentos, dons, habilidades e possamos ser líderes segundo o 
experiência que o Senhor tem coração de Deus!
concedido a cada um. Líderes, 

queremos que vocês sempre tenham Pr. José Augusto Moser Cury
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‘Então o seu povo 

acreditou nas promessas 

de Deus e cantou louvores 

a Ele’. Sl 106:12

DEZEMBRO

06 - Rafael Kanitz 

Braga - 8888.8237

10 - Alessandra 

Smaniotto Cury 

Bertrand - 9111.4948

10 - Michelle Gandin 

Vichiatto - 8844.7451

12 - Flávio de Jesus 

Wosch - 9904.9316

12 - Leônidas Moro 

Conke Júnior - 

9911.6779

12 - Rafaell Augusto 

de Oliveira Rodrigues 

13 - Marcelo Makoto 

Hassumi - 9930.5833

16 - Cláudio Hansaul 

- 3023.3015

16 - Eva Aparecida 

Cologi - 8514.9681

16 - Maria Cristina 

Toledo Sawaya - 

9186.8185

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

HONRANDO NOSSOS LÍDERES...

Romanos 13:7

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 - 

Nas Celebrações de hoje, estamos honrando toda a liderança da igreja pela 

dedicação e empenho no serviço ao reino de Deus neste ano de 2015! Vamos 

aproveitar para meditar em textos da Palavra que falam sobre o valor e o papel 

da liderança na caminhada da igreja de Jesus Cristo!!!

Segunda
Terça
Quarta

Quinta

Sexta

Sábado
Domingo

Hebreus 13:7

1 Timóteo 5:17

Hebreus 13:17

Hebreus 11:32-40 

... a quem honra, honra!

Recompensa aos líderes dedicados!

Líderes que são inspiração!

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

MÓDULOS DE 
ESTUDO BÍBLICO 
’2016 tem mais...’

por Pr. José Augusto Moser Cury

Na última Segunda-feira, 30/11, 

realizamos o último encontro do 3º 

Módulo deste ano (Carta aos 

Hebreus)! Foi muito proveitoso e 

neste módulo tivemos a participação 
dedicado ao estudo da Palavra de de 22 pessoas. Ao longo dos 3 
Deus. Pedimos àqueles que concluíram Módulos real izados este ano 
os demais módulos que procurem o Pr. (Apocalipse II, 1 e 2 Timóteo e 
Reinaldo ou José Augusto para Hebreus) tivemos um total de 45 
pegarem também seus certificados. participantes que concluíram algum 
Estamos em processo de planejamento módulo atendendo os requisitos 
e em breve iremos anunciar os livros necessários. No encontro citado acima 
que serão estudados! Se ainda não entregamos o certificado aos irmãos e 
participou, te animo a se programar irmãs que concluíram o módulo de 
para 2016! Lembrando que a cada Hebreus e pudemos nos alegrar com o 
módulo estudamos um livro diferente!entusiasmo destes que tem se 

CÉLULAS

SUPERVISÃO PR. ZÉU

Supervisor: 

Pr. José Augusto (Zéu)

Contatos: 8408.6991

       

Células: 

11 - Eder Valentim

16 - Dirce Verburg

20 - Rafael Cury

25 - Kátia Russi

Superintendência 

Auxiliar: Não tem

Pr. José Augusto (Zéu)

zeucury@gmail.com

CELEBRAÇÕES DE NATAL
‘Seu nome será: Jesus!’

por Pr. José Augusto Moser Cury

Estamos há duas semanas de nossas 

Celebrações de Natal! Será nos dias 19 

e 20/12! No Sábado faremos lá na 

FACOP no Tanguá (onde temos 
de providenciar para toda a realizado celebrações bimestrais 
humanidade um salvador! Queremos durante todo este ano). E no Domingo 
ver toda a igreja participando! será aqui no Espaço Maanaim! As duas 
Divulgue esta celebração também em Celebrações acontecerão apenas à 
suas redes sociais e esteja desde já noite, às 20h! Animamos a todos a 
orando por estes eventos para que convidarem seus familiares e amigos e 
seja uma oportunidade de pessoas virem prestigiar este tempo de 
conhecerem a Cristo, ou seja, um celebração pelo nascimento de Jesus e 
evento de colheita! Celebre a Jesus!!!cumprimento da promessa de Deus 

ENCONTRO DESPERTA DÉBORA 
‘Mães orando pelos seus filhos’

LIVRETO ‘PELA FÉ’

CELEBRAÇÕES DE NATAL
‘Seu nome será Jesus’

FÉRIAS PASTORES 
& FUNCIONÁRIOS

RECESSO DAS CÉLULAS

ABERTURA ATIVIDADES 2016

CELEBRAÇÕES NO RECESSO

BOLETIM ON LINE

permanecer juntamente com seus pais 

durante toda a celebração. Não deixe 

de participar das celebrações caso 
Último encontro de 2015, amanhã, esteja em Curitiba neste período!
07/12, Segunda-feira às 14h30. Estes 

encontros são quinzenais e retornam 

em fevereiro de 2016! Informações 

com Lorena Cury (coordenadora). Já temos disponível o livreto deste ano 

do Pr. Messias Anacleto Rosa da 1ª IPI 

de Londrina! O título deste ano é: ‘Pela 

fé’. Valor unitário: R$ 4,50. Adquirir 

com Eder! Bom para presentear!
Será nos dias 19 e 20/12 às 20h. No 

Sábado na FACOP (Rua César Augusto 

Ferri, 95 - Tanguá) e no Domingo no 

Espaço Maanaim (Rua José Sabóia 

Cortês, 330 - Centro Cívico)! Serão Informamos o período de férias da 

Celebrações evangelísticas! Convide equipe pastoral e funcionários: Pr. 

seu oikós desde já! Participe Reinaldo (29/12 a 18/01); Pr. José 

juntamente com sua família! Augusto (29/12 a 18/01); Miss. Luis 

Roberto (05/01 a 25/01); Eder 

(Secretário): 21/12 a 04/01 e Gisele 

(Zeladora): 21/12 a 12/01. Que Deus 
Informamos que o recesso das células os abençoe neste período de 
acontecerá de 21/12/2015 a descanso!
2 3 / 0 1 / 2 0 1 6 .  N e s t e  p e r í o d o  

incentivamos todos os membros das 

células a se encontrarem e realizarem 

atividades juntos!!! Comunicamos que a abertura oficial 

das atividades da Maanaim em 2016 

acontecerá nas Celebrações (manhã e 

noite) do dia 24/01 (Domingo)! 
Durante o período de recesso das Contamos com a presença de todos!
células (21/12/2015 a 23/01/2016), 

teremos Celebrações apenas pela 

manhã (10h30), no dias: 27/12; 03,10 

e 17/01/2016! Durante este período, Você pode acessar este boletim na 

as atividades do TC (Trabalho em íntegra também em nosso site na 

Conjunto) também estarão em s e ç ã o  ‘ B o l e t i m  O n  L i n e ’ :  

recesso, logo as crianças deverão  www.ipimaanaim.org.br

FREQUÊNCIA 

NAS CÉLULAS

Semana 44: 23/11 a 28/11

Supervisão     Nº de pessoas

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

José Augusto...................20

Nelson............................41

Total.............................213

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

Luis Roberto....................69

Mari................................19

mailto:zeucury@gmail.com
http://www.ipimaanaim.org.br
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