
No último Domingo, 13/08 demos 
início à uma Série de mensagens, 
intitulada: ‘Minha identidade em 
Cristo’ baseada na Carta do Apóstolo 
Paulo aos Efésios. O Pr. Reinaldo (no 
Centro Cívico) e o Pr. Luis Roberto (no 
Tanguá) fizeram uma introdução ao 
tema, trabalhando um pouco do 
contexto histórico da igreja de Éfeso e proveitoso nos debruçarmos na 
enfatizando que os cristãos desta Palavra de Deus e estarmos abertos a 
igreja precisavam ter sua nova sermos ministrados pelo Senhor! 
identidade em Cristo afirmada diante Todo tempo utilizado em ler, estudar e 
de todos os envolvimentos espirituais meditar na Bíblia é um excelente 
que tinham antes de conhecer a Cristo. investimento para a nossa vida 
À partir de hoje, iremos trabalhar um espiritual. Penso que o trabalho 
capítulo por Domingo, lembrando que assim séries de mensagens pregando 
esta série de mensagens está sendo expositivamente é muito proveitoso, 
ministrada tanto no Centro Cívico como constatamos no ano passado, 
quanto no Tanguá em um total de 7 quando estudamos a Carta de Tiago e 
domingos! Quero reforçar aqui o a 1ª Carta de João e no 1º semestre 
desafio de lermos diversas vezes esta deste ano quanto pregamos sobre o 
carta durante este período de ‘Sermão da Montanha’ em Mateus 
mensagens expositivas, se possível capítulos 5 a 7! Por isso, não perca 
uma leitura por dia, de preferência na esta oportunidade e aproveite para 
Versão Almeida Revista e Atualizada crescer em seu relacionamento com 
(ARA), que é a que iremos utilizar nas Jesus e com a Sua Palavra! O apóstolo 
mensagens, mas podendo também ler Paulo escreveu à igreja que estava na 
em outras versões para complementar cidade de Éfeso, mas pelo que vimos 
o aprendizado! Quero também deixar na mensagem de semana passada, 
aqui o desafio para que você participe os desafios que eles enfrentavam são 
de todas as Celebrações (uma por muito semelhantes aos nossos, 
Domingo) durante o período desta mesmo nós estando há dois mil anos 
série para que tenha oportunidade de de distância e precisamos lembrar 
conhecer todo o conteúdo da Carta que a Palavra é viva e tem muito a nos 
aos Efésios. Lembrando que as ministrar! Contamos com sua 
mensagens estarão disponíveis no dia participação nas celebrações!!!
seguinte às celebrações para ouvir 
pelo site da igreja. Penso que é muito Pr. José Augusto Moser Cury

SÉRIE DE MENSAGENS: CARTA AOS EFÉSIOS

FEVEREIRO

Boletim nº 33Curitiba, 20 de Agosto de 2017Ano XIX

M NAIMM NAIM

Igreja Presbiteriana Independente Maanaim

Celebrações aos Domingos às 10h30 e 19h 

Rua José Sabóia Cortês, 330 - Centro Cívico - 80.530-360 -  Curitiba-PR  
ipi.maanaim@gmail.com - (41) 3029-4194 / 3015-4194 

www.ipimaanaim.org.br
Podcast: http://feeds.feedburner.com/ipimaanaim

‘... o dom gratuito de Deus é a 
vida eterna em Cristo Jesus, 

nosso Senhor’. Rm 6:3

AGOSTO

SETEMBRO

23 - Pedro Felipe 
Moura - 99506.8700

24 - Marcela Miki 
Moreira - 

99815.1484

25 - Carlos Roberto 
Araújo - 98889.0247

29 - Cássia 
Miertschink - (27) 

99825.7922  

30 - Júlia Mayumi 
Sato - 3026.5634

30 - Tereza Schloser - 
3272.5044

01 - Cássio Joaquim 
dos Santos - 
98523.5656

02 - Adriano 
Mendonça Vieira - 

98412.7212

02 - Miguel Rubin - 
3233.3631

02 - Stephany da 
Silva Marques

03 - Christina de 
Moura Briones - 

98800.3883

06 - Maria Gerusa 
Oliveira Rodrigues

@ipi_maanaimIPI Maanaim Ipi Maanaimipimaanaim



No próximo sábado, 26/08 às 19h 
vamos reunir casais para um bate-
papo sobre os temas: Comunicação, 
Sacerdócio do Lar e Papéis: marido e 
mulher.  O  casamento requer  
constante investimento por ser 
orgânico e ter seu dinamismo próprio, 
assim como todo relacionamento. 
Encarar o casamento assim, nos ajuda 
a crescer sempre, aprender um com o Palavra de Deus que regem os 
outro, superar os conflitos que fazem nossos relacionamentos conjugais. 
sim, parte da convivência. Idealizar o Você pode tornar seu casamento 
‘casamento per fe i to ’  só  t raz  ainda melhor, basta viver debaixo da 
frustração e desgaste emocional, um Verdade de Deus. Se afirmamos 
alvo distante demais que nunca tanto que o casamento e a família são 
conseguimos atingir. Assim como todo um projeto de Deus, então vamos 
relacionamento, o casamento requer aprender com Ele como desfrutar ao 
dedicação de tempo, compreensão, m á x i m o  d e s t e  p r e s e n t e .  
cumplicidade, comunicação, amor, Comprometo-me em termos um 
respeito… e tantos outros ingredientes momento bem especial. Vamos rir 
que precisamos utilizar no dia-a-dia. juntos, talvez chorar…, compartilhar 
Aliás, é no dia-a-dia que se constrói um um com o outro (casal) e uns com os 
relacionamento. Pequenas atitudes outros. E no final um belo lanche e 
podem resultar em grandes benefícios bate papo. Não falte! Aguardo você! 
para edificar, assim como podem Todos os casais da Maanaim são 
também resultar em grandes convidados. Outras informações com 
tragédias para destruir. Venham então o Pr. Luis Roberto (Chico)!
a p r e n d e r  u m  p o u c o  m a i s ,  
especialmente, sobre princípios da Pr. Reinaldo Montoza Briones
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Facilitadora: Nathalia

Auxiliar: Rhayan

Dia/Horário Encontro:
Sexta-feira às 20h

    (41) 98833.0453

Supervisão: 
Christina Briones

Pr. José Augusto
Superintendência: 

Semana 29
07/08 a 12/08

Você conseguiu fazer quantas leituras da Carta de Paulo aos Efésios esta 
semana? Vamos continuar meditando! Nesta semana vamos focalizar no 
Capítulo 2, como preparação para a mensagem de semana que vem! O que 
Deus tem falado contigo através desta carta? Que o Senhor ministre nosso 
coração e que possamos crescer no conhecimento da Palavra de Deus!

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Nos deu vida com Cristo!

Efésios 2:14-16

Aproximados pelo sangue de Cristo...

Efésios 2:1-3

Efésios 2:4-7

Efésios 2:8-10

Efésios 2:11-13

Efésios 2:17-18

Efésios 2:19-22

Ele nos deu vida...

Somos salvos pela graça!

Ele é a nossa paz!

Por Ele temos acesso ao Pai!

Somos da família de Deus!
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ENCONTRO PARA CASAIS NO TANGUÁAÇÕES ACAMPA DA FAMÍLIA CURSO PERSPECTIVAS
no Movimento Cristão Mundial

CELEBRAÇÕES NO TANGUÁ

CULTO ADOLESCENTES & JOVENS

ENCONTRO DESPERTA DÉBORA

ESCOLA DE LIDERANÇA
14º ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA
‘Família em constante mudança’

ENCONTRO LOUVOR

CURSO DE FINANÇAS CROWN

OFERTA MISSIONÁRIA

ENCONTRO PARA CASAIS

PARABÉNS PELA FORMATURA

Vamos divulgar aqui, as ações das 
células para arrecadação de recursos Início: 28/08, Segunda das 19h30 às 
para participação no Acampa! Para 22h15 na Maanaim Centro Cívico. 
divulgar, cada facilitador deve Total: 14 aulas semanais (Término: 
contatar a Danny Alvim! 27/11). Investimento: R$ 350 (até 

21/08) incluído livro ou R$ 280 para 
quem já tem o livro. Inscrições com 
Presbºs Eder Valentim ou Jany Baroni.  

Todos os Domingos às 19h (Rua 
Alberto Krause, 1448 - Almirante 
Tamandaré). 

Dia 02/09, Sábado às 19h na 
Maanaim Tanguá. Louvor: Equipe 1ª 
IPI de S.J. dos Pinhais. Preletor: Pr. 

Próximo encontro amanhã, 21/08, Gildécio Barboza (2ª IPI S.J. dos 
Segunda-feira às 14h30 na Maanaim Pinhais). Adolescentes e jovens estão 
Centro Cívico! convidados e desafiados a trazerem 

amigos não cristãos!

Próximo encontro nesta Quarta-feira, 
23/08 às 20h! Para toda a liderança 
da igreja! Dias 28 e 29/10, Sábado & Domingo 

no Hotel Campestre Leão de Judá. 
Preletores: Prs. Rodoldo e Cibele 
Montosa (1ª IPI Londrina). Preletor 

Neste Sábado, 26/08 às 9h. Para crianças: Mundo de Otávio - Weglison 
todos os integrantes desta área de Cavalaro (Maringá-PR). Inscrição: R$ 
apoio! Informações com Alceu Júnior! 10. Investimento: R$ 195 (pode ser 

parcelado em 3x). Inscrições após as 
Celebrações!

Nova turma! 10 encontros: Sábados 
às 10h na Maanaim Centro Cívico. 
Início: 26/08. Investimento: R$ 100. Agradecemos a generosidade da 
Inscrições com César Melgarejo! igreja! Foi arrecadado R$ 2.445 para 

o  C E R  ( C e n t r o  E v a n g é l i c o  
Restauração - Maringá-PR) nas 
Celebrações do dia 06/08! 

Próximo Sábado, 26/08 às 19h na 
Maanaim Tanguá. Preletor: Pr. 
Re ina ldo  Br iones .  Conf i rmar  
p r e s e n ç a  c o m  Ro s a n e  ( 41 )  Parabenizamos o Osmar Filho pela 
99731.5650. Cada casal levar 1 formatura em Tecnologia em Análise 
prato doce ou salgado. Atenção, NÃO e Desenvolvimento de Sistemas pela 
haverá ministração para crianças. OPET dia 08/08. Que Deus abençoe!
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