
A morte de Jesus na cruz!

Nasceu o Salvador...

Lucas 23:27-49

A tentação de Jesus!

Jesus prediz sua morte...Lucas 18:31-34

'Ela terá um menino, e você porá 

nele o nome de Jesus, 

pois ele salvará o seu povo dos 

pecados deles.' Mateus 1:21

No próximo final de semana 

realizaremos duas celebrações 
ainda, a maior razão de receber este especiais de Natal na FACOP, no 
nome, Jesus, conforme o texto Tanguá no dia 19/12 (Sábado) e no 
acima, é porque Ele salvaria o seu Espaço Maanaim no dia 20/12 
povo dos seus pecados. O nome (Domingo) ambas acontecendo às 
Jesus, do hebraico ‘Yeoshua' significa 20h. Será uma última oportunidade 
‘Salvador', ‘Aquele que salva'. E este neste ano de 2015 para você 
nome também será dado a todo convidar seu oikós para um evento de 
aquele que crê, recebe e permanece colheita. Nesta época do ano as 
n´Ele, como diz em Ap. 3:12 ‘A pessoas se tornam mais sensíveis e 
pessoa que conseguir a vitória… abertas, como que tomadas por uma 
também escreverei nela o meu novo comoção pelo espírito natalino, por 
nome.' Amados, quero convocá-los esta razão não podemos deixar de 
todos para estarmos juntos em compartilhar a nossa fé e o real 
alguma destas Celebrações e desafiá-motivo de celebrarmos o Natal. O 
lo a trazerem alguém para ouvirem tema deste ano: ‘Seu nome será: 
falar deste nome maravilhoso – Jesus! Jesus!'  foi  escolhido porque 
Com isto, estaremos encerrando as queremos exaltar a pessoa de Cristo e 
atividades de 2015 gratos a Deus por Sua obra  pe la  humanidade.  
tudo o que conseguimos realizar, por Queremos falar sobre este nome 
todas as vitórias e frutos alcançados. poderoso, que cura fer idos,  
E então, entraremos em recesso das ressuscita mortos, muda o curso da 
atividades da Maanaim para história, repreende as forças da 
desfrutarmos do merecido descanso. natureza, mas que também é doce, 
Esperamos por você, sua célula e seu sublime, puro. Nome que está acima 
oikos!de todo nome, diante do qual todos 

irão se prostrar e confessar: ‘Jesus 
Pr. Reinaldo Montoza BrionesCristo é o Senhor' (Fp. 2:9-11). E 
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‘Sei que o teu amor dura 

para sempre e que a tua 

fidelidade é tão firme 

como o céu’. Sl 89:2

DEZEMBRO

13 - Marcelo Makoto 

Hassumi - 9930.5833

16 - Cláudio Hansaul 

- 3023.3015

16 - Eva Aparecida 

Cologi - 8514.9681

16 - Maria Cristina 

Toledo Sawaya - 

9186.8185

17 - Gabriel 

Marcelino da Silva - 

3663.4963

17 - Reinaldo 

Montoza Briones - 

9968.4580

19 - Iago de Castro 

Santos - 3663.2429

21 - Juliana Martinez 

Corasolla - 

8427.3359

26 - Aparecida 

Pereira - 3252.1444

26 - Fernando Sene 

Cardoso - 9642.2225

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

SEU NOME SERÁ: JESUS!

Lucas 1:26-38
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Centro Cívico - 

Como preparação para nossas Celebrações de Natal, quero propor meditarmos 

esta semana nas narrativas bíblicas sobre o nascimento, vida/ministério e morte 

de Jesus Cristo! Vamos compartilhar neste final de ano o propósito do Senhor 

ter enviado seu Filho à humanidade! 

Segunda
Terça
Quarta

Quinta

Sexta

Sábado
Domingo

Lucas 2:1-20

Lucas 2:41-52

Lucas 4:1-13

Lucas 24:1-12;36-53

Predito o nascimento de Jesus!

Jesus crescia em estatura e graça...

Ressurreição e ascensão de Cristo!

CELEBRAÇÕES DE NATAL - ‘Seu nome será Jesus’

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

NOTÍCIAS MISSIONÁRIAS

por Pr. José Augusto Moser Cury
empreitada! Cléber & Débora (África - 

M o ç a m b i q u e ) :  e s c r e v e r a m  

compartilhando a conclusão de mais 
Queremos aproveitar este espaço uma etapa do curso de inglês na África 
hoje para compartilhar algumas do Sul. O motivo de oração é de 
notícias e motivos de oração dos provisão financeira para pagamento da 
missionários apresentados ao longo escola das crianças (Judá e Felipe). E por 
do ano nos ‘Momentos Missionários’ fim, Márcia Real (Ásia - Nepal): 
de nossas Celebrações. Celso & compartilhou que está voltando no 
Hellen (Ásia - China): escreveram mês de janeiro/2016 para novos 
agradecendo pela oferta destinada desafios ministeriais no Nepal. Pede 
pelo Conselho no valor de R$ oração pela viagem de retorno ao 
1.000,00 aprovada na reunião do Nepal e pelo novo tempo lá e pelos 
último mês. Eles estão com o desafio treinamentos que irá ministrar. 
de renovar os vistos para um projeto Pedimos então as orações da igreja por 
permanência na China por um período estes missionários e pelo sustento de 
mais prolongado, devendo para isso Deus para a caminhada ministerial de 
virem até o Brasil em janeiro de 2016 evange l i zação,  tes temunho e  
p a r a  s o l i c i t a r  o s  v i s t o s .  treinamento de outros missionários 
Compartilharam o motivo de oração deste irmãos! Deus os abençoe muito!
pela provisão financeira para esta 

CÉLULAS

SUPERINTENDÊNCIA

 PR. ZÉU

Superintendente:

Pr. José Augusto (Zéu)

Contatos: 8408.6991

       

Supervisões: 

Pr. José Augusto

Christina Briones

Pastor Geral

Auxiliar: Não tem

Pr. Reinaldo Briones

zeucury@gmail.com

ATIVIDADES EM RECESSO

por Pr. José Augusto Moser Cury

Queremos destacar que durante o 

período de 21/12/2015 a 23/01/2016 

algumas atividades da IPI Maanaim 
2016! Neste tempo, animamos todos estarão em recesso, além das férias 
que não forem viajar, a manterem dos pastores e funcionários. As 
contato uns com os outros, seja com atividades em recesso são: encontros 
membros da sua célula ou da igreja semanais de célula, encontros 
como um todo, bem como participar quinzenais do Desperta Débora, 
das Celebrações pela manhã. Que ministrações semanais do Trabalho em 
Deus abençoe grandemente nosso Conjunto, Celebrações da noite, 
período de recesso e descanso e que Escola de Liderança, Módulos de 
todos possam voltar revigorados para Estudo Bíblico... Este é um tempo para 
aquilo que o Senhor deseja realizar em descanso e para recarregarmos as 
nosso meio no próximo ano!!!baterias para a caminhada da igreja em 

REUNIÃO ORDINÁRIA PSP FÉRIAS PASTORES 
& FUNCIONÁRIOS

CELEBRAÇÕES DE NATAL
‘Seu nome será Jesus’

LIVRETO PR. MESSIAS

ABERTURA ATIVIDADES 2016RECESSO DAS CÉLULAS

CELEBRAÇÕES NO RECESSO

ENCONTRO DESPERTA DÉBORA 
‘Mães orando pelos seus filhos’

Comunicamos que os Prs. Reinaldo e 
Pr. Reinaldo (29/12 a 18/01); Pr. José José Augusto (Zéu) estão participando 
Augusto (Zéu) (29/12 a 18/01); Miss. neste final de semana (11-13/12) 
Luis Roberto (05/01 a 25/01); Eder desta reunião anual do Presbitério Sul 
(Secretário): 21/12 a 04/01 e Gisele do Paraná, na qual o Presb. Luis 
(Zeladora): 04/01 a 24/01. A Roberto está sendo avaliado com 
Secretaria da igreja estará em recesso vistas a ser licenciado como pastor!
de 28/12 a 05/01. Que Deus os 

abençoe neste período de descanso!

No próximo final de semana, dias 19 e 
Livreto deste ano do Pr. Messias 20/12 às 20h. No Sábado na FACOP 
Anacleto Rosa da 1ª IPI de Londrina: (Rua César Augusto Ferri, 95 - Tanguá) 
‘Pela fé’. Valor unitário: R$ 4,50 (inclui e no Domingo no Espaço Maanaim 
envelope). Favor adquirir com Eder (Rua José Sabóia Cortês, 330 - Centro 
após as Celebrações ou na Secretaria Cívico)! Celebrações evangelísticas! 
durante a semana! Excelente opção Convide seus familiares e amigos! 
para presentear neste final de ano!Convites à disposição na Secretaria!

Comunicamos que a abertura oficial De 21/12/2015 a 23/01/2016. Neste 
das atividades da IPI Maanaim no período incentivamos todos os 
próximo ano, acontecerá nas membros das células a se encontrarem 
Celebrações (10h30 e 19h) do dia e realizarem atividades juntos!!!
24/01 (Domingo), quando iremos 

lançar nosso tema para o ano! 

Contamos com sua presença e 
No período de recesso, teremos participação!
Celebrações apenas pela manhã nos 

dias: 27/12; 03, 10 e 17/01/2016! 

Durante este período, não acontecerão 

as ministrações do TC (Trabalho em 
Estes encontros também entraram em Conjunto), logo as crianças deverão 
recesso! Retornam no início de permanecer juntamente com seus pais 
fevereiro de 2016. Informações com durante toda a celebração. Não deixe 
Lorena Cury (coordenadora)! de participar se estiver em Curitiba.

FREQUÊNCIA 

NAS CÉLULAS

Semana 45: 30/11 a 05/12

Supervisão     Nº de pessoas

Jin....................................29

José Augusto...................19

Nelson.............................33

Total..............................219

Christina..........................51

Luis Roberto....................67

Mari.................................20
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