
Estamos dando início à 3ª semana do 
ano quando iremos juntos buscar a 
Deus em oração & jejum! No boletim 
de oração que entregaremos ao final 
da  Ce lebração dou a lgumas 
orientações, mas a proposta é termos 
tempo de oração e clamor pela igreja 
de maneira geral, mas por nós como nesta Sexta-feira! Pedimos que as 
discípulos de Cristo para que células se organizem para estarem 
possamos crescer e nos desenvolver presentes, ou remanejando o 
neste privilégio que temos de seguir encontro da semana ou cancelando 
ao Senhor! Escolhemos como tema: pontualmente para buscarmos a 
‘Se alguém quer me seguir...’, Deus juntos aqui no Espaço 
palavras de Jesus destacando as Maanaim. Que nesta semana 
condições para aquele que deseja ser possamos medi tar  sobre as  
seu discípulo! Queremos animar condições para sermos discípulos de 
todos os membros da Maanaim a Cristo e que o Senhor possa ministrar 
unirem-se em oração e jejum por esta cada coração, nos desafiando a 
causa (os motivos de oração também darmos passos em direção a Ele. Não 
poderão ser encontrados no boletim deixe de separar tempo para orar, 
especial). E na próxima Sexta-feira, organize-se para jejuar, caso tenha 
26/08 às 20h faremos nossa Vigília dúvidas sobre esta disciplina 
para encerrar esta semana. O tema espir i tual  converse com seu 
da Vigília será o mesmo da semana e facilitador de célula ou algum dos 
queremos animar todos os membros pastores e principalmente una-se a 
da Maanaim a participarem! Estamos nós em oração pela Maanaim, 
muito gratos a Deus pelo cuidado nossas células, nossa influência 
d´Ele sobre a vida do Pr. Reinaldo e nesta cidade como discípulos de 
famí l ia ,  l i v ramento e  ráp ida Cristo e pela expansão do reino de 
recuperação e queremos também Deus através do testemunho de 
louvar a Deus na Vigília por esta d isc ípu los  compromet idos  e  
intervenção maravilhosa! Estamos engajados na causa do Reino! Que o 
como igreja passando por lutas Senhor Deus nos abençoe e nos 
intensas e é justamente nestes surpreenda nesta semana! Até sexta-
momentos que devemos nos unir em feira!!!
oração e dependência de Deus, por 
isso contamos com sua presença Pr. José Augusto Moser Cury (Zéu)
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FIQUE ATENTO!!! M NAIMANIVERSARIANTES

‘Ele é o nosso Deus, e nós, 
povo do seu pasto e ovelhas 

da sua mão!’. Sl 95:7a

AGOSTO

SETEMBRO

23 - Pedro Felipe 
Moura - 9506.8700

23 - Rodrigo Zonatto 
de Souza - 

8830.2345

24 - Marcela Miki 
Moreira - 9815.1484

25 - Carlos Roberto 
Araujo - 8889.0247

30 - Júlia Mayumi 
Sato - 3026.5634

30 - Tereza Schloser - 
3272.5044

01 - Cassio Joaquim 
dos Santos
8523.5956

02 - Adriano 
Mendonça Vieira

8412.7212

02 - Miguel Rubin
3233.3631

03 - Christina de 
Moura Briones - 

3019.9264

06 - Maria Gerusa 
Oliveira Rodrigues

M NAIM
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE



Jesus intercede pelos seus discípulos!

Paulo clama em favor dos colossenses!

João 17:1-26

VIDA CRISTÃ VITORIOSA

Já temos nova data para a realização 
deste treinamento, será nos dias 16 e 
17/09, Sexta e Sábado, no Espaço 
Maanaim, nas mesmas condições 
que  hav iam s ido  d i vu lgadas  
anteriormente. Devido a essa 
mudança de data, também adiamos o 
Formação Espiritual, treinamento 
esse que aconteceria dia 17/09, mas 

para esta nova data ou conversar em breve divulgaremos nova data! 
comigo caso não possa participar. Relembrando algumas informações 
Lembrando que a turma mínima é de sobre o Vida Vitoriosa: conteúdo 
15 pessoas! Você pode confirmar sua renovado, portanto pode participar 
participação comigo ou com o Eder na quem já fez o curso anteriormente, 
Secretaria da igreja durante a semana! valor de investimento por pessoa: R$ 
Contamos com a participação de 40, incluindo almoço! É importante 
todos! Não deixe de participar! Este que as inscrições sejam realizadas o 
curso visa trabalhar temas como cura quanto antes para que possamos nos 
emocional e prumo divino, direção organizar! E também que cada pessoa 
para viver como discípulo de Cristo em venha  acompanhada  de  seu  
vitória! Participe! discipulador. Atenção, quem já havia 

Pr. José Augusto Moser Curyinscrito-se poderá manter a inscrição 

SUPERVISÃO TANGUÁ

Supervisor: 
Pr. Luis Roberto Santos 

do Pinho (Chico)

(41) 9741.3742

Superintendência: 

Auxiliar: não tem

Pr. Reinaldo Briones

Células: 

05 - Vanair (crianças)
15 - Acir

17 - Carleni
23 - Ismael
29 - Valdeci 

(adolescentes)

3ª SEMANA DE JEJUM FORMAÇÃO ESPIRITUAL
& ORAÇÃO + VIGÍLIA

‘Se alguém quer me seguir...’.

13º ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA
ESCOLA DE LIDERANÇA #somostodosfamilia

ENCONTRO DESPERTA DÉBORA
‘Mães de joelhos, filhos de pé’

PODCAST IPI MAANAIM
VIDA CRISTÃ VITORIOSA

‘Paredes do meu coração’

Em função da mudança de data do 
Vida Vitoriosa, também estamos 

De 22 a 26/08, Segunda à Sexta, adiando o Formação Espiritual! Em 
terminando com nossa 3ª Vigília na breve anunciaremos nova data! Fique 
próxima Sexta-feira, dia 26/08 às atento! Lembrando que este curso é 
20h. Não esqueça de pegar o boletim para aqueles que desejam se tornar 
especial com instruções, meditações membros da IPI Maanaim por 
e motivos de oração que será bat ismo, prof issão de fé ou 
entregue hoje! Envolva-se neste transferência!
período de jejum e oração!!!

Nesta quarta-feira, 24/08 das 20 às Faltam apenas 63 dias! Será nos dias 
21h30h, retomaremos normalmente 22 e 23/10 (Sábado & Domingo) no 
nossos encontros! Contamos com a Hotel Campestre Leão de Judá 
presença e participação de toda a (Colônia Witmarsun - Palmeira-PR - +- 
liderança da igreja! Ausências favor 65 km de Curitiba). Inscrição: R$ 10. 
conversar com os supervisores! Investimento total: R$ 175 (em até 3 

parcelas à partir agora). Crianças de 
0-5 anos não pagam e de 6-10 anos 
pagam R$ 85. Inscrições após as 
Celebrações com Pr. Zéu ou Carlos 

O próximo encontro será no dia Araujo. Atenção!!! No próximo 
29/08, Segunda-feira às 14h30. Domingo, 28/08, iremos lançar uma 
Estes encontros são quinzenais! promoção para quem quitar o 
Informações com Lorena Cury acampamento antecipadamente! 
(coordenadora). Mães, venham orar Não perca esta oportunidade! 
pelos seus filhos!!!

Mensagens em áudio no formato 
podcast para ouvir pelo celular! 

Nova data já definida! Será nos dias Passos: Baixar um App (Ex: Overcast, 
16 e 17/09, começando na Sexta às Podstore, Wecast...); Inserir a URL: 
20h e dando seqüência no Sábado http://feeds.feedburner.com/ipimaanaim ; e 
das 9 às 18h. Investimento: R$ 40 ouvir! Dúvidas com Eder ou Pr. Zéu.
por pessoa. Incluído almoço no 
Sábado! Lembrando que será com 
conteúdo novo, portanto todos são 
bem vindos a participarem! Obs: é 
importante vir acompanhado do 
d isc ipulador.  Inscr ições com 
facilitadores ou pastores até o 
Domingo dia 11/09! 

Súplica e ação de graças de Davi!

O apóstolo Paulo ora pelos efésios!

Salmo 28:1-9

Oração do rei Davi ao Senhor!

Colossenses 1:9-12

Estamos entrando em nossa 3ª Semana de Jejum & Oração! Queremos animar 
todos a se envolverem e crescerem na prática destas disciplinas espirituais! 
Vamos meditar em orações registradas nas Escrituras Sagradas? Que o Senhor 
ministre ao coração de cada um de maneira nova e especial nesta semana!!!

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Efésios 3:14-21

Mateus 26:36-42

Salmo 16:1-11

Provérbios 30:1-9

Oração de entrega à vontade de Deus!

Oração sincera de Agur ao Senhor!

@ipi_maanaim

Celebrações - Domingos às 10h30 & 19h
        www.ipimaanaim.org.br

IPI Maanaim Ipi Maanaim

FREQUÊNCIA 
NAS CÉLULAS

Semana 29: 
08/08 a 13/08

21
45
25
64
13
32

200

Supervisão

Christina
Jin
José Augusto
Luis Roberto
Mari
Nelson
Total

Supervisão

Christina
Jin
José Augusto
Luis Roberto
Mari
Nelson
Total

CÉLULASEVENTOS... M NAIMNOTÍCIAS M NAIM

QUARTO DE ESCUTA M NAIM

Quant.

FREQUÊNCIA 
NAS CÉLULAS

ipimaanaim
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