
Aqueles que estão conosco 
desde 2006 sabem do que 
estamos falando…  Em outubro 
de 2006 e 2011 realizamos 
este evento evangelístico por 
ocasião do ‘Dia das Crianças’. A 
proposta era fecharmos a rua 
na frente do Espaço Maanaim 
para realizarmos uma festa 
p a r a  a s  c r i a n ç a s  c o m  
brinquedos infláveis, cama 
elástica, piscina de bolinhas, 
barraca de comida e bebida, e 
ainda palhaços, teatro de rua e escultura de balão, camarim de 
coreografias…  isto tudo com o pintura…) e recepcionistas para 
propósito de compartilhar do amor de d a r e m  a s  b o a s  v i n d a s  a o s  
Jesus às crianças e famílias que por participantes. Depois das mensagens 
aqui passassem. Em ambos os anos o que ouvimos domingo passado pelo 
evento foi um sucesso com uma Miss. Pedro do Borel que nos desafiou 
participação aproximada de 600 a compartilharmos do amor de Cristo 
pessoas. E agora em 2017, decidimos com as pessoas, precisamos sair, 
novamente aproveitar esta data para fazer algo, mostrar a ‘cara’ para os 
realizarmos a terceira edição deste moradores do bairro e para as 
evento. Quando acontecerá? 07 de pessoas desta cidade. Queremos 
outubro (sábado) das 11h00 às convocar a todos, primeiro para 
17h00. Onde? Na quadra da Rua José interceder pelo evento e pela 
Sabóia  Cor tês  onde estamos liberação da rua, e segundo se 
localizados. Já entramos com uma envolver juntamente com sua célula 
solicitação da Prefeitura Municipal de de alguma forma. Então, vamos 
Curitiba para fechamento da rua. começar a agir? IDE – Intercessão, 
Quem irá participar? Todos os Discipulado e Evangel ização! 
membros de todas as células. Aliás Estamos recrutando toda forma de 
precisaremos do apoio de muita gente apoio. Para mais informações, ajuda 
para realizar este evento: monitores na organização e apoio no dia do 
para os brinquedos, atendentes para evento fale com Ana Paula ou Daiany.   
as  ba r raqu inhas ,  segurança ,  
e n t r e t e n i m e n t o  p a r a  a s  

Pr. Reinaldo Montoza Brionescrianças(palhaço, perna de pau, 
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Celebrações aos Domingos às 10h30 e 19h 
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www.ipimaanaim.org.br
Podcast: http://feeds.feedburner.com/ipimaanaim

‘O Senhor lembra de nós 
e nos abençoará...’.  

Sl 115:12a

SETEMBRO

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

09 - Danielle Alvim - 
9415.1066

10 - Gabriela do Lago 
Braga

10 - Manuela Sortica 
Gomes

11 - Alceu Roberto 
Braga Júnior - 
99172.5211

12 - Milena Moro 
Conke - 98866.0399

14 - Luis Felipe 
Yoshio Sato - 
3026.5634

16 - Salete R. Rubin - 
3233.3631

16 - Sônia Márcia 
Martins Barbosa - 

3328.0630 Rua Alberto Krause, 1448 - Tanguá - Almirante Tamandaré - PR

Maanaim TanguáMaanaim Tanguá
Celebração Domingo às 19h

@ipi_maanaimIPI Maanaim Ipi Maanaimipimaanaim

Maanaim Centro CívicoMaanaim Centro Cívico
Celebrações Domingo às 10h30 e 19h

Rua José Sabóia Cortês, 330 - Centro Cívico - Curitiba-PR



Na última Segunda-feira, dia 28/08 
tivemos a Aula Inaugural deste Curso 
na Turma que se iniciou aqui na 
Maanaim. Fomos desafiados pelo 
Missionário Pedro do Borel a olharmos 
para fora e enxergarmos as pessoas, 
bem como entendermos o propósito 
da criação do ser humano em se 
relacionar com Deus e ter sua 
identidade firmada n´Ele, levando o 
evangelho de Jesus às pessoas não 
para convertê-las, mas pelo fato de 
que cremos que todos precisam ‘ Pe r s p e c t i v a s ’  é  m a i s  u m a  
conhecer e receber o amor que ferramenta que o Senhor está nos 
recebemos de Deus! Amanhã, dia disponibilizando como igreja para 
04/09 teremos a Aula 1, que será entendermos nosso propósito de 
ministrada pelo Missionário Marcelo glorificarmos a Deus com nossas 
Moura e estamos muito animados vidas e cumprirmos nosso papel de 
com a possibilidade de realizar este sermos sal da terra e luz do mundo! 
curso na Maanaim! A turma conta com Este curso está sendo coordenado 
42 inscritos, sendo 25 membros da pela Presbª Jany e conta com uma 
Maanaim! Ainda é possível participar, equipe da Maanaim também 
pois teremos um total de 14 encontros engajada na organização! Se você 
nas segundas-feiras das 19h30 às desejar obter mais informações ou 
22h15! Portanto, se você tem fazer sua inscrição, procure o Presbº 
disponibil idade, não deixe de Eder ainda hoje e garanta sua vaga! 
participar! O investimento é de R$ 370 
incluído todo o material. Cremos que o Pr. José Augusto Moser Cury
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Facilitador: Valdeci

Auxiliar: Morgana

Dia/Horário Encontro:
Sábado às 16h

    (41) 99979.8818

Supervisão Tanguá: 
Pr. Luis Roberto

Pr. Reinaldo Briones
Superintendência: 

Semana 31
21/08 a 26/08

Continuaremos nesta e nas próximas semanas meditando dia a dia na Carta 
aos Efésios! Desta vez, vamos focalizar no capítulo 3, como preparação para a 
mensagem que vamos ouvir no próximo Domingo! Quantas leituras de Efésios 
você fez até aqui? O que o Senhor tem ministrado ao seu coração! Separe 
tempo e lugar tranquilos para ler, meditar e ouvir a Palavra de Deus!

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Co-herdeiros e participantes da promessa!

Efésios 3:13-15

Sabedoria de Deus se torne conhecida...

Efésios 3:1-3  

Efésios 3:4-6

Efésios 3:7-9  

Efésios 3:10-12 

Efésios 3:16-18 

Efésios 3:19-21 

Me foi dado conhecer o mistério!

Me foi dada esta graça...

Me ponho de joelhos diante do Pai!

Habite Cristo no vosso coração!

A Ele seja a glória para todo o sempre!
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PERSPECTIVAS
no movimento cristão mundial

AÇÕES ACAMPA DA FAMÍLIA CELEBRAÇÃO 
NO PRÓXIMO DOMINGO

BAZAR NO TANGUÁ

ENCONTRO DESPERTA DÉBORA

CURSO PERSPECTIVAS VIDA CRISTÃ VITORIOSA
no Movimento Cristão Mundial

BRINCANDO NA RUA

REUNIÃO CONSELHO

ESCOLA DE LIDERANÇA

14º ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA
‘Família em constante mudança’

CURSO DE FINANÇAS CROWN

HOJE, a Célula 19 estará vendendo 
após as Celebrações: Empadão da Dia 10/09, não teremos Celebração à 
Vanda (serve 4 pessoas): R$ 20 noite no Centro Cívico em virtude do 
(massa leve e diferente!) e Pão feriado prolongado! Somente pela 
caseiro (grande) da Vivi (macio e manhã às 10h30 e no Tanguá às 19h.
delicioso): R$ 7. Facilitador, para 
divulgar a ação da sua célula procure 
a Danny Alvim! 

Dia 16/09, sábado às 9h na 
Maanaim Tanguá (Rua Alberto 
Krause, 1448 - Alm. Tamandaré). 

Próximo encontro AMANHÃ, dia Contamos com o apoio da igreja com 
04/09, segunda-feira às 14h30 na doações  ( roupas/utens í l ios ) !  
Maanaim Centro Cívico! Informações com Pr. Luis Roberto.

Dias 29 e 30/09, sexta das 20 às 22h 
1ª Aula, AMANHÃ, 04/09, segunda- e Sábado das 9 às 18h na Maanaim 
feira das 19h30 às 22h15 na Centro Cívico! Investimento: R$ 40 
Maanaim Centro Cívico. Total: 14 (incluído almoço de Sábado). 
encontros  (Término:  27/11) .  Inscrições com facilitadores de 
Investimento: R$ 370 (até 11/09) célula! 
incluído livro ou R$ 300 (para quem já 
tem o livro). Inscrições AINDA HOJE 
com Presbºs Eder ou Jany.  

Dia 07/10, sábado das 11 às 17h. Na 
rua em frente à Maanaim Centro 
Cívico! Teremos comidas à venda e 

Nesta terça-feira, 05/09 às 20h. Para brinquedos (gratuito) à vontade. 
todos os pastores e presbíteros(as)! Estaremos recolhendo doações de 

brinquedos e roupas infantis! 
Informações com Ana Paula. 

Próximo encontro nesta quarta-feira, 
06/09 às 20h! Para toda a liderança 
da igreja! 

Dias 28 e 29/10, sábado & domingo 
no Hotel Campestre Leão de Judá. 
Preletores: Pr. Rodoldo e Pra. Cibele 

Nova turma! 10 encontros aos Montosa (1ª IPI Londrina). Preletor 
sábados às 10h na Maanaim Centro crianças: Mundo de Otávio - Weglison 
Cívico. O 3º encontro será dia 09/09. Cavalaro (Maringá-PR). Inscrição: R$ 
Investimento: R$ 100. Inscrições 10. Investimento: R$ 195 (parcelado 
AINDA HOJE com César Melgarejo! em 2x: Set e Out). Inscrições após as 

Celebrações!
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