
Passado x Futuro

Pusemos a nossa esperança n´Ele

Isaías 43:18-19

Acabou-se o que era velho...

‘Eis que faço novas todas as coisas’Apocalipse 21:5

‘Porém uma coisa eu faço: esqueço 

aquilo que fica para trás e avanço para o 

que está na minha frente.' 

Filipenses 3:13b

Chegamos ao final de mais um ano! 

2015 já se foi! Estamos hoje na última 

Celebração, para encerrarmos mais 

este ciclo em nossa vida e na vida da 
esperança do futuro; ou mesmo, Maanaim. Certa vez ouvi a seguinte 
aquelas, presas às frustrações, ilustração, que o curso da vida é 
derrotas e perdas do passado, e por como alguém que está dirigindo um 
esta razão não encontram coragem e veículo, e precisa principalmente e 
forças para avançar. Tanto por um atenciosamente olhar para frente, e 
motivo ou outro, ficamos paralisados os retrovisores servem apenas para 
e perdemos a esperança de um relances de olhar para nortear o 
futuro de vitórias e conquistas que o trajeto. Ninguém dirige um veículo 
Senhor tem preparado para nós. somente olhando pelos retrovisores. 
Portanto, amados nestes últimos dias Esta simples ilustração, acrescentada 
de 2015 quero lhes dar um último à palavra do apóstolo Paulo citada 
conselho: Esqueça aquilo que ficou acima, nos ensina que a nossa vida 
para trás, principalmente, as deve ser conduzida desta forma, 
decepções consigo mesmo ou com olhos focados naquilo que está 
pessoas, as frustrações, as perdas…, adiante, naquilo que de certa forma 
aquilo que queria fazer e não fez, e nos é desconhecido – o futuro. Esta 
avance, pois Deus tem muito mais conhecida expressão do apóstolo 
para sua vida neste próximo ano que Paulo é muito profunda e requer uma 
está chegando. Caminhe por fé! Olhe atenciosa reflexão: ‘Esqueço aquilo 
adiante e prossiga com muita fé em que fica para trás e avanço…' 
Deus e esperança! Desejo a todos um Quantas pessoas vivem das glórias 
abençoado final de 2015 e início de do passado, presas às realizações, 
2016!   bênçãos e histórias, mas sem 

Pr. Reinaldo Montoza Brionesperspectivas de avançar, sem a 
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‘...ponha a sua esperança 

em Deus, o Senhor, agora 

e sempre!’. Sl 131:3

DEZEMBRO

JANEIRO

29 - Beatrice 

Granatto Borges - 

3242.5006

29 - Rafaella Lago 

Rovani - 3078.6489

29 - Rosemari Bidá 

Wandscheer - 

9272.3660

01 - Larissa Camacho 

Martins - 3030.1907

01 - Matheus 

Henrique Pereira 

Palmiro - 3699.5071

02 - Simone do 

Nascimento - 

9989.9126

05 - Pedro Henrique 

F. Souza Peixoto - 

3019.0799

09 - José Cristiano de 

Sousa - 9869.5487

09 - Laélio Neves 

Pires - 9982.0706

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

ADEUS ANO VELHO...

Jeremias 29:10-14

QUARTO DE ESCUTA
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Centro Cívico - 

Estamos no último Domingo de 2015! Glória a Deus por mais um ano! Agora é 

tempo de agradecer por 2015, renovando a esperança em Deus para 2016! 

Vamos meditar um pouco esta semana sobre o nosso futuro em Deus! Deixar o 

que ficou para trás e nos concentrarmos no futuro que Deus tem para nós! 

Segunda
Terça
Quarta

Quinta

Sexta

Sábado
Domingo

Isaías 25:9

Filipenses 2:12-16

2 Coríntios 5:16-17

Provérbios 23:17-18

Futuro cheio de esperança

Vamos em frente...

‘... o seu futuro será brilhante...’

NOSSA MISSÃO

Ipi Maanaim
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FIQUE POR DENTRO CÉLULAS

Celebração - Domingo - 10h30

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

ACONTECE NA MAANAIM

SOBRE A VISÃO

AVALIAÇÃO DE FINAL DE ANO

por Pr. José Augusto Moser Cury

Na semana passada, o Pr. Reinaldo 

compart i lhou por e-mai l  aos 

supervisores de célula, o texto à 

seguir, do Pr. Mario Vega da Igreja 

Elim (El Salvador). Achei bem 

interessante e compartilho para nossa 

reflexão! ‘Ao fim de um ano, as cientes de que eles estão fazendo a 
pessoas tendem a refletir mais... Isto é obra de Deus? Eles estão cientes do 
especialmente importante na visão de sacerdócio universal de todos os 
células. Um ano é um bom período de crentes ou eles estão apenas 
tempo para analisar tendências e ministrando de uma forma puramente 
pesar os resultados do ano passado. mecânica? 
Estas são as coisas que devem ser 

levadas em consideração ao fazer a Metas: As metas foram alcançadas? As 
avaliação: metas foram muito ambiciosas ou 

demasiadamente modestas? O que 
A tarefa da evangelização: As células permitiu a sua realização? O que 
ficaram focadas apenas na comunhão impediu a sua realização? 
ou houve esforço para alcançar os 

perdidos? Os membros da célula Oração: Houve perseverança na 
estão fazendo verdadeiros esforços oração? Os líderes oraram pelos 
para convidar novas pessoas? membros da célula? A igreja tem uma 

forma de oração em conjunto para 
Desenvolvimento de novos líderes: alcançar os alvos das células? 
Os líderes estão fazendo um esforço 

deliberado para desenvolver novos Estes são alguns dos pontos essenciais 
líderes? Existem novas pessoas da visão de células. Se as células foram 
entrando no t re inamento de bem sucedidas nesses aspectos, o final 
liderança? do ano não vai ser apenas uma 

mudança de calendário, mas um 
Cuidado dos novos convertidos: momento importante para projetar 
Existe um esforço para cuidar dos para o futuro e continuar a fazer a 
novos convertidos? Eles estão colheita!!! 
recebendo d isc ipu lado? E les  

continuam na fé após a conversão? Pense sobre isso e vamos sonhar com o 

crescimento de nossas células em 
Valores: Os membros da célula estão 2016!!!’

CÉLULAS

CÉLULAS 

IPI MAANAIM

01- Vera Rosa

02 - Mari Chung

03 - César Melgarejo

04 - Christina Briones

05 - Vanair (crianças)

06- José Cury

07 - Mariazinha

08 - Andréa Moura

09 - Wilson Benatti

10 - Cristiano Sousa

11 - Eder Valentim

12 - Rosemari

13 - Marco Aurélio

14 - Jany Baroni

15 - Acir Wosch

16 - Dirce Verburg

17 - Erica Pinho

19 - Vanda de Sousa

20 - Rafael Cury

22 - Selma Braga

23 - Ismael Oliveira

24 - Geniane Coelho

25 - Kátia Russi

26 - Nathalia Briones

27 - Danny Alvim

29 - Valdeci (juniores)

CELEBRAÇÕES NO RECESSO

por Pr. José Augusto Moser Cury

Estamos em período de recesso das 

células e portanto grande parte das 

atividades 

RECESSO DAS CÉLULAS

ABERTURA ATIVIDADES 2016

CELEBRAÇÕES NO RECESSO

REUNIÃO CONSELHO

RETIRO DE LÍDERES

FÉRIAS PASTORES 
& FUNCIONÁRIOS

ESTAÇÃO CULTIVO

LIVRETO PR. MESSIAS

DESPERTA DÉBORA
‘Mães que oram pelos filhos’

CALENDÁRIO 2016

divulgar as atividades da igreja para o 

próximo ano!
Os encontros de célula estão em 

recesso até o dia 23/01/2016. Até lá, 

incentivamos todos os membros das 
Acontecerá nas Celebrações do dia células a se encontrarem e realizarem 
24/01 (Domingo), quando iremos atividades juntos!
lançar nosso tema para o ano! 

Contamos com a presença de todos! 

Durante o recesso as Celebrações 

estão acontecendo somente pela 
A primeira reunião de 2016 será no dia manhã nos dias: 03, 10 e 17/01! 
26/01, Terça-feira às 20h. Para todos Durante todo este período, não 
os pastores e presbíteros!acontecerão as ministrações do 

Trabalho em Conjunto. As crianças 

deverão permanecer com seus pais 

durante toda a Celebração. Não deixe 
Anote aí! Será nos dias 29 e 30/01 de participar caso esteja em Curitiba! 
(Sexta e Sábado) no Recanto Manós 

(da Família Alvim) em Almirante 

Tamandaré . Início na Sexta às 20h e 

té rmino  no  Sábado  às  18h .  
Pr. Reinaldo (29/12 a 18/01); Pr. Zéu Investimento: R$ 100. Breve novas 
(29/12 a 18/01); Pr. Lic. Chico (05 a informações!!! 
25/01); Eder (Secretário): 21/12 a 

04/01 e Gisele (Zeladora): 04 a 24/01. 

Secretaria da igreja em recesso de 
Estamos na Estação da Colheita até o 28/12 a 05/01. Que Deus os abençoe! 
dia 30/01/2016! No dia 31/01, 

Domingo daremos início à ‘Estação do 

Cultivo’ que tem como foco a 
‘Pela fé’.  Valor: R$ 4,50. Adquirir após evangelização!!! 
a Celebração com Eder! Boa opção 

para presentear neste final de ano!

Encontros em recesso, retornando em 
Estamos em processo de finalização fevereiro de 2016. Informações com 
do planejamento! Em breve iremos Lorena Cury.

FREQUÊNCIA 

NAS CÉLULAS

Média em 2015

Supervisão     Nº de pessoas

Jin....................................36

José Augusto...................32

Nelson.............................34

Total..............................196

Christina..........................30

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

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