
Salvação de Deus enviada a todos!

Salvos mediante a fé...

Atos 28:23-29

Graça salvadora se manifestou...

Jesus Cristo morreu para dar salvação!2 Coríntios 5:11-17

‘Porque um menino nos nasceu, um 

filho seu nos deu; o governo está 

sobre os seus ombros; e o seu nome 

será: Maravilhoso Conselheiro, Deus 

Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da 

Paz’. Isaías 9:6

Nasceu o Rei, o Salvador, o Senhor! 

Este é o significado do Natal! Não poder e majestade e por fim Isaías 
podemos nunca nos esquecer que nos diz que Jesus é o ‘príncipe da 
Natal não deve ter a ver com paz’. Príncipe por ser filho do Rei, o 
presentes, festa, confraternização, se próprio Deus e um príncipe que traz a 
Jesus não estiver no centro destas verdadeira paz para a Criação! Esse é 
comemorações! O texto de Isaías o Jesus que nós cremos! Esse é o 
acima foi uma profecia à respeito do Jesus que celebramos neste Natal! 
nascimento do Filho de Deus entre a Queremos aproveitar para desejar 
humanidade e destaca os papéis e um abençoado e feliz Natal a todos 
títulos de Jesus, o Cristo, o Messias, o os membros da IPI Maanaim, suas 
Enviado de Deus, que veio à terra famílias e nossos convidados que 
trazer salvação à toda a humanidade. estão participando na Celebração de 
Diz o texto que o governo estaria hoje e que nesse final de 2015, Jesus 
sobre seus ombros, o que fala da possa reinar em nossos corações e 
Soberania de Cristo, sua condição de trazer a todos a verdadeira paz, a 
Senhor. Fala de ‘maravilhoso qual não é conquistada por nada 
conselheiro’, ou seja, alguém sábio mais do que a singela e marcante 
que veio trazer instrução a todo presente de Jesus Cristo em nossas 
aquele que crê n´Ele e o segue. O vidas! Um Feliz 2016 a todos 
versículo segue falando que Jesus é o também com muitas surpresas e 
‘Deus Forte’, ou seja, o próprio Deus, bençãos da parte de Deus! Que Jesus 
mas destacando seu poder ,  seja com cada um de nós hoje e para 
contrastando a condição de servo todo o sempre!!! Celebre o Natal! 
que Jesus assumiu como ser humano, Celebre o Cristo Salvador!!!
morrendo naquela cruz, mas que 

após sua ressurreição reassumiu seu Pr. José Augusto Moser Cury
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‘... E no futuro receberá a 

vida eterna’. Mc 10:30

DEZEMBRO

JANEIRO

19 - Iago de Castro 

Santos - 3663.2429

21 - Juliana Martinez 

Corasolla - 

8427.3359

26 - Aparecida 

Pereira - 3252.1444

26 - Fernando Sene 

Cardoso - 9642.2225

26 - Rafael Betoni - 

8894.0445

26 - Raul Veríssimo 

Vaz - 9147.5414

29 - Beatrice 

Granatto Borges - 

3242.5006

29 - Rafaella Lago 

Rovani - 3078.6489

29 - Rosemari Bidá 

Wandscheer - 

9272.3660

01 - Larissa Camacho 

Martins - 3030.1907

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

‘SEU NOME SERÁ: JESUS!’

1 Pedro 1:3-12

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 - Pr. Lic. Luis Roberto Santos do Pinho

Centro Cívico - 

O maior propósito de Jesus ter nascido entre nós foi trazer ‘Salvação’ à 

humanidade! Vamos aproveitar a chegada do Natal para meditar sobre este 

tema! O que a Palavra de Deus nos instrui sobre isso? Que o Senhor fale de 

maneira especial com cada um de nós nesta semana do Natal!

Segunda
Terça
Quarta

Quinta

Sexta

Sábado
Domingo

Efésios 2:1-10

Hebreus 5:1-10

Tito 2:11-14

Hebreus 2:1-4

Fim da nossa fé: salvação da alma!

Jesus: autor da salvação eterna!

Não devemos negligenciar a salvação...

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

REUNIÃO ORDINÁRIA 
PRESBITÉRIO SUL DO PARANÁ

por Pr. José Augusto Moser Cury

Quero dar um breve relato da última 

Reunião Ordinária do PSP realizada de 

11 a 12/12 (Sexta e Sábado) na 2ª IPI 

de Curitiba (Água Verde). Nesta 

reunião, ocorreu a avaliação e 

aprovação para Licenciatura ao 

ministério pastoral do Presb. Luis Vice-Presidente: Rev. Jean Carlos 
Roberto Santos do Pinho. O Chico foi Seletti (2ª IPI de S. J. dos Pinhais). 1º 
muito bem nas avaliações e recebeu o Secretário: Rev. Reinaldo Montoza 
reconhecimento do Presbitério para Briones (IPI Maanaim). 2º Secretário: 
esta nova etapa rumo à ordenação Rev. Jefferson de Andrade (IPI do Batel 
pastoral que deverá ocorrer em - Antonina). Secretário Executivo: Rev. 
dezembro de 2016. Na mesma José Augusto Moser Cury (IPI 
reunião foi também reeleita a diretoria Maanaim) e Tesoureira: Revª Rosilene 
do PSP para 2016, ficando assim Leal Vieira do Prado (Cong. Presb. 
constituída: Presidente: Presb. Luiz Morretes)! O Pr. Reinaldo Briones foi 
Carlos Morosini (1ª IPI de Curitiba). ainda nomeado Secretário de Missões.

CÉLULAS

SUPERINTENDÊNCIA

 PR. REINALDO

Superintendente:

Pr. Reinaldo Briones

Contatos: 9968.4580

      

Supervisões: 

Presb. Jin Soo Chung

Presb. Luis Roberto

 Presbª Mari Chung

Diác. Nelson Baroni

Pastor Geral

Auxiliar: Não tem

Pr. Reinaldo Briones

reibriones@yahoo.com.br

RETIRO DE LÍDERES

por Pr. José Augusto Moser Cury

Acontecerá nos dias 29 e 30/01 

(Sexta & Sábado) no Recanto Manós 

(Rua Miguel Krisanoski, 150) dos 

nossos irmãos Carlos & Dilma, em 
presbíteros, e coordenadores das Almirante Tamandaré. Início na Sexta-
áreas de apoio). Contamos com a feira às 20h e Término no Sábado às 
participação de todos! Investimento: 18h. Este é o 4º ano em que 
R$ 100,00 por pessoa. É necessário realizamos este evento com o 
levar roupa de cama e material de propósito de reunirmos toda a 
higiene pessoal. Este será um tempo liderança da igreja para traçarmos as 
de comunhão, relacionamento, diretrizes para a caminhada do ano! 
instrução e planejamento da Devem participar todos os líderes da 
caminhada das células e ministérios! Maanaim (facilitadores, supervisores, 
Estamos com expectativas para 2016!s u p e r i n t e n d e n t e s ,  p a s t o r e s ,  

GRATIDÃO PELA PRESENÇA FÉRIAS PASTORES 
& FUNCIONÁRIOS

GRATIDÃO PELA EQUIPE

LIVRETO PR. MESSIAS

ABERTURA ATIVIDADES 2016RECESSO DAS CÉLULAS

DESPERTA DÉBORAPOSSE DOS PASTORES
‘Mães que oram pelos filhos’

CELEBRAÇÕES NO RECESSO
GRATIDÃO PELO NASCIMENTO

Agradecemos a todos os nossos 
Pr. Reinaldo (29/12 a 18/01); Pr. Zéu convidados pela presença nesta 
(29/12 a 18/01); Pr. Lic. Chico (05 a Celebração! Que Deus os abençoe 
25/01); Eder (Secretário): 21/12 a grandemente bem como suas famílias! 
04/01 e Gisele (Zeladora): 04 a 24/01. 

Secretaria da igreja em recesso de 

28/12 a 05/01. Que Deus os abençoe! 
Queremos também agradecer a todos 

os(as) irmãos(as) que apoiaram para a 

realização destas Celebrações de 
‘Pela fé’.  Valor: R$ 4,50. Adquirir após Natal! Que Deus os abençoe e os 
as Celebrações! Boa opção para recompense! (Louvor, Diaconia, 
presentear neste final de ano!Decoração, Tanguá, etc...).

Acontecerá nas Celebrações do dia De 21/12/2015 a 23/01/2016. Neste 
24/01, quando iremos lançar nosso período incentivamos todos os 
tema para o ano! Contamos com a membros das células a se encontrarem 
presença de todos! e realizarem atividades juntos!

O Conselho irá dar posse aos pastores 
Encontros em recesso, retornando em para o ano de 2016 na Celebração do 
fevereiro de 2016. Informações com próximo Domingo, 27/12 às 10h30.
Lorena Cury.

Durante o recesso, Celebrações 
Comunicamos com a legr ia  o  somente pela manhã nos dias: 27/12; 
nascimento do André Honorato 03, 10 e 17/01! Durante  todo este 
Koglin, filho do casal Eder & Priscila per íodo,  não acontecerão as  
Koglin. Ele nasceu com 49 cm e 3,560 ministrações do Trabalho em 
kg na última terça-feira, dia 15/12 no Conjunto. As crianças deverão 
Hospital Santa Cruz! Que Deus permanecer com seus pais durante 
abençoe esta grandemente esta toda a Celebração. Não deixe de 
família!participar caso esteja em Curitiba! 

FREQUÊNCIA 

NAS CÉLULAS

Semana 46: 07/12 a 12/12

Supervisão     Nº de pessoas

Jin....................................40

José Augusto...................20

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

Total..............................192

Christina..........................41

Luis Roberto....................34

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