
Estamos há apenas dois meses do 
nosso Acampamento da Família 2017! 
Você já participou do Acampa da 
Família nos anos anteriores? Quantos 
Acampas participou? Você e sua 
família já se inscreveram para este 
ano? Tenho certeza de que será um 
tempo precioso de Deus para as 
n o s s a s  v i d a s ,  fa m í l i a s ,  m a s  teremos um Ônibus gratuito para 
principalmente para a Família deslocamento até o local do 
Maanaim! As células já estão se Acampamento no dia 28/10 às 7h, 
mobi l i zando com ações para  retornando no dia 29/10 às 18h. Se 
arrecadar recursos para participação você desejar se inscrever para este 
e aproveito para incentivar todos a transporte, pedimos que procure o 
apoiarem estas ações! Já estamos irmão Leônidas Conke o quanto antes 
com praticamente 100 inscritos e e garanta sua vaga! Todas as equipes 
nosso alvo é dobrarmos este número e (Louvor, TC, Logística, Recreação, 
para isso contamos com seu Comunicação e Decoração & 
engajamento neste evento especial! Dinâmicas) já estão trabalhando para 
Separe este final de semana para fazer deste evento marcante em 
estarmos juntos lá no Hotel Campestre nossa caminhada como igreja! Se 
Leão de Judá e sermos ministrados você quiser mais informações sobre o 
pelo Senhor! Estamos lançando hoje Acampamento da Família pode 
nossos preletores: Pr. Rodolfo e Pra. conversar comigo ou com algum dos 
Cibele Montosa, pastores da 1ª IPI de i n t e g r a n t e s  d a  e q u i p e  d e  
Londrina que irão abordar nosso tema organização! Não deixe de participar, 
‘Família em constante mudança’! A não perca esta oportunidade de 
ministração das crianças será passar um final de semana com a 
realizada pelo Ministério ‘O Mundo de famíla natural e com a família 
Otávio’, formado pelo Weglison espiritual! Com certeza Deus tem 
Cavalaro e família. Inscreva-se ainda muitas bênçãos preparadas para o 
hoje e garanta sua presença, Acampa deste ano! Permita que o 
lembrando que ainda é possível Senhor te anime e prepare seu 
parcelar o investimento em 3 parcelas! coração e participe com sua família, 
Procure o pessoal da Equipe de ou venha mesmo assim se sua família 
Organização no hall ao final das não for da igreja!
Celebrações! Quero aproveitar este 
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‘Ora, Deus não é Deus de 
mortos, e sim de vivos; porque 

para ele todos vivem’. 
Lc 20:38

AGOSTO

SETEMBRO

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

07 - Clemerson S. 
Sortica Gomes - 

99653.4411

07 - Gustavo Martins 
Barbosa - 

3328.0630

@ipi_maanaimIPI Maanaim Ipi Maanaimipimaanaim



Acontecerá no próximo Sábado, dia 
02/09 às 19h na Maanaim Tanguá 
(Rua Alberto Krause, 1448 - Almirante 
Tamandaré). Será um culto bem 
descontraído e informal, voltado a 
adolescentes em idade entre 13 e 25 
anos! Pedimos aos pais que deixem 
seus filhos lá e voltem depois buscar, 
para que eles possam aproveitar 
bastante este evento, o qual será o 1º 

relacionamento com o Senhor. Que o 
Culto de Jovens lá no Tanguá! O louvor 

Senhor possa usar abundantemente 
será ministrado pela equipe da 1ª IPI 

esta programação para aproximar os 
de São José dos Pinhais e a palavra 

jovens da Maanaim e despertar um 
será ministrada pelo Pr. Gildecio 

desejo de buscar ao Senhor cada vez 
Eugênio Barboza (pastor de jovens) da 

maior na próxima geração! Pedimos 
2ª IPI de São José dos Pinhais. Todos 

que os pais possam se esforçar para 
os adolescentes e jovens da Maanaim 

levar seus filhos! Todas as células do 
es tão  conv idados  e  também 

Tanguá estão envolvidas e que seja 
desafiados a além de ir, levar um 

essa mais uma oportunidade do 
amigo não cristão. Anime os jovens de 

evangelho de Jesus impactar vidas 
sua célula e não fique de fora! Outras 

naquele bairro! E você que ainda não 
informações favor conversar com o Pr. 

conhece nosso espaço no Tanguá, te 
Luis Roberto (Chico)! Pedimos 

desafiamos a participar destes 
também à igreja que esteja orando por 

eventos que estão sendo promovidos 
este culto, para que Deus abençoe 

lá, além das Celebrações semanais 
todos os que irão participar e que seja 

aos domingos às 19h! Que Deus 
uma grande oportunidade de jovens e 

a b e n ç o e  n o s s o s  j o v e n s  e  
adolescentes terem um encontro com 

adolescentes!
Cr isto ou crescerem em seu 

Pr. José Augusto Moser Cury
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Facilitadora: 
Danny Alvim

Auxiliar: Duane

Dia/Horário Encontro:
Sexta-feira às 20h30

    (41) 98415.1066

Supervisão: 
Presbª Mari Chung

Pr. Reinaldo Briones
Superintendência: 

Semana 30
14/08 a 19/08

E aí, como está sendo a leitura, meditação e estudo na Carta aos Efésios? 
Vamos continuar meditando e ouvindo de Deus neste texto nesta semana! 
Faremos novamente a leitura dos Capítulos 1 e 2,  lendo também o capítulo 3, 
como preparo para as mensagens das próximas duas semanas! Que 
possamos continuar engajados no aprendizado e prática das Escrituras!!!

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Igreja: plenitude de Cristo!

Efésios 3:1-13

Ele é a nossa paz!

Efésios 1:1-14

Efésios 1:15-23

Efésios 2:1-10

Efésios 2:11-22

Efésios 3:14-19

Efésios 3:20-21

Toda sorte de bênção espiritual!

Criados para boas obras!

Sabedoria de Deus se torne conhecida!

Habite Cristo no vosso coração!

A Ele seja a glória!
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CULTO ADOLESCENTES & JOVENSAÇÕES ACAMPA DA FAMÍLIA CULTO ADOLESCENTES & JOVENS

ENCONTRO DESPERTA DÉBORA

CELEBRAÇÕES NO TANGUÁ

BAZAR NO TANGUÁ

CURSO PERSPECTIVAS
no Movimento Cristão Mundial

VIDA CRISTÃ VITORIOSA

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

CURSO DE FINANÇAS CROWN

HOJE, 27/08, a Célula 26 vai vender Próximo Sábado, dia 02/09 às 19h 
bolo de cenoura e cupcake de na Maanaim Tanguá. Louvor: Equipe 
chocolate logo após o culto da 1ª IPI de S.J. dos Pinhais. Preletor: Pr. 

Gildécio Barboza (2ª IPI S.J. dos manhã. Cupcake no valor de R$5, e 
Pinhais). Adolescentes e jovens estão 

bolos por R$25. Já a Célula 15 vai convidados e desafiados a trazerem 
vender bombons deliciosos a R$3. amigos não cristãos!
Não perca! Ações das células para 
arrecadação de recursos para 
participação no Acampa! Para 
divulgar, cada facilitador deve Próximo encontro no dia 04/09, 
contatar a Danny Alvim! Segunda-feira às 14h30 na Maanaim 

Centro Cívico! Informações com a 
Coordenadora Lorena Cury.

Todos os Domingos às 19h (Rua 
Alberto Krause, 1448 - Almirante 
Tamandaré). Informações com Pr. Será no dia 09/09, Sábado às 9h na 
Luis Roberto. Maanaim Tanguá (Rua Alberto 

K r a u s e ,  1 4 4 8  -  A l m i r a n t e  
Tamandaré). Contamos com o apoio 
da igreja com doações de roupas e 
utensílios e apoio no dia do evento! 

Início, AMANHÃ, dia 28/08, Segunda- Informações com Pr. Luis Roberto.
feira das 19h30 às 22h15 na 
Maanaim Centro Cívico. Total: 14 
aulas semanais (Término: 27/11). 
Investimento: R$ 370 incluído livro ou Será nos dias 29 e 30/09, Sexta e 
R$ 300 para quem já tem o livro. Sábado na Maanaim Centro Cívico! 
Inscrições AINDA HOJE com Presbºs Investimento: R$ 40. Inscrições com 
Eder Valentim ou Jany Baroni.  os facilitadores de célula! Não perca 

esta oportunidade!

Próximo encontro nesta Quarta-feira, 
30/08 às 20h! Para toda a liderança 
da igreja! Informações com a equipe Dias 28 e 29/10, Sábado & Domingo 
pastoral! no Hotel Campestre Leão de Judá 

(Colônia Witmarsun). Preletores: Prs. 
Rodoldo e Cibele Montosa (1ª IPI 
Londrina). Preletor crianças: O Mundo 

Nova turma! Serão 10 encontros aos de Otávio - Weglison Cavalaro 
Sábados às 10h na Maanaim Centro (Maringá-PR). Inscrição: R$ 10. 
Cívico. O 2º encontro será no próximo Investimento: R$ 195 (pode ser 
Sábado dia 02/09. Investimento: R$ parcelado em 3x - Ago; Set e Out). 
100. Inscrições com César Melgarejo! Inscrições após as Celebrações!
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