
Células saudáveis multiplicam! Então a 
pergunta natural é: como é uma célula 
saudável para que esta esteja pronta para 
multiplicar? Creio que há pelo menos 4 
características: 1)Comunidade: Antes de uma 
multiplicação os integrantes da célula 
deveriam experimentar primeiro o que 
significa ser a família de Deus. Mas o 
caminho para a verdadeira comunidade nos 
leva através de conflitos. Muitas vezes sou 
q u e s t i o n a d o  s o b r e  c o n f l i t o s  d e  

evangelismo em cada encontro da célula. 
relacionamento entre membros das células — 

Como?  Orando pelo “oikos” e planejando 
como se algo estivesse muito errado quando 

como alcançá-los. A cadeira vazia é outra 
acontecem. Lembro-os, que o conflito é a 

ferramenta (colocar uma cadeira vazia no 
ferramenta de Deus para nos deixar mais 

centro do grupo e orar por uma pessoa nova 
parecidos com Jesus e a cumprir o 

para ocupá-la). Também é uma boa ideia 
mandamento de amar uns aos outros apesar 

ocasionalmente substituir o encontro da 
das diferenças. Vale a pena o esforço de 

célula por uma atividade de evangelismo 
passar pelo conflito para chegar à 

planejada. 4)Fazer novos discípulos. Creio 
comunidade, e não é sábio apressar a 

que a essência das células é fazer discípulos 
multiplicação antes que a comunhão 

que fazem outros discípulos. Lembre-se de 
aconteça. Comunidade é um atrativo 

que os membros das células amadurecem 
maravilhoso para crentes e não crentes. E o 

em estágios: observação; participação; 
grupo não está pronto para multiplicar antes 

supervisão; ministério independente; O 1º 
de experimentar verdadeira comunidade. 

passo para o líder é observar os membros na 
2)Sacerdócio de todos os crentes: Células 

c é l u l a ,  p r e s t a n d o  a t e n ç ã o  n o  
tem tudo a ver com participação. Permite a 

desenvolvimento do seu caráter e se 
cada membro tornar-se um sacerdote do 

certificando de que os membros estão 
Deus altíssimo. É o oposto de sentar 

usando seus dons e participando na célula. 
passivamente ouvindo alguém falar. 

Bons líderes permitem os membros 
Recomendo aos líderes a falarem 30% do 

dirigirem a edificação sob supervisão e 
tempo e a estimular os membros a falar os 

encorajamento da liderança. Enquanto 
70% restantes. E não apenas “falar”, mas 

novos discípulos são formados, também 
envolvimento nos 4 E’s, oração, evangelismo 

completam o trilho de treinamento (4 meses 
e o uso dos dons espirituais. Lembre que a 

a 1 ano). Finalmente aqueles que estão 
célula é o corpo de Cristo, e que funciona de 

supervisionando os líderes em potencial 
acordo com os dons de cada membro. A 

devem dar a sua aprovação final. Deus ama 
célula é o melhor lugar para  descobrir e usar 

a multiplicação das células, mas ele está 
os dons. 3)Evangelismo em grupo: Uma das 

igualmente preocupado para que a célula 
diferenças entre células e outros grupos 

mãe e a célula filha sobrevivam ao processo! 
pequenos é a ênfase no evangelismo. Células 

Vo c ê  e s t á  p r a t i c a n d o  a s  qu a t ro  
priorizam ganhar vidas para Jesus Cristo e 

características de células saudáveis 
discipulá-las. Membros crescem na unidade 

mencionadas acima? Por que? Por que não?
quando evangelizam em grupo. Células que 
levam a multiplicação a sério, enfatizarão o 
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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

‘Confiai no Senhor 
perpetuamente, porque o 
Senhor Deus é uma rocha 

eterna’. Is 26:4

SETEMBRO

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

17 - Fabiano de 
Oliveira - 

99873.8686

17 - Lucinei dos Reis 
- 99668.9646

18 - Flaviane 
Urbanowicz Leite - 

98513.1323

18 - Lorena 
Smaniotto Cury - 

99111.4868

18 - Lucas Eduardo 
Cunha Alves - 
3088.6281 

@ipi_maanaimIPI Maanaim Ipi Maanaimipimaanaim



pesquisa por pregador e No último dia 01/09 
encontrar mensagens entrou no ar o novo site da 
para ouvir novamente! IPI Maanaim! Glória a 
Colocamos também com Deus por esta conquista! 
fácil visualização as Após 1 ano de trabalho da 
informações de nossos equipe de Comunicação 
endereços: Centro Cívico pudemos real izar  o  
e Tanguá e dos horários lançamento do novo site 
das Celebrações! Outra nas Celebrações do 
novidade, são os links último Domingo, dia 
d a s  r e d e s  s o c i a i s  03/09! Cremos que este 
( f a c e b o o k ,  t w i t t e r ,  site é uma ferramenta 
instagram e youtube) no que irá abençoar muito a 
rodapé do site! Para a igreja e também as 
liderança temos também pessoas de nosso oikós! 
a novidade da ‘Área Lá você poderá encontrar 

Interna’, seção onde os líderes terão diversas informações importantes 
acesso às agendas de célula e sobre a Maanaim, tais como: uma 
preencherão os relatórios dos apresentação de ‘Quem Somos’, 
encontros! Esta é outra novidade que nossa ‘História’, informações de 
irá facilitar bastante a logística de nossas ‘Células’, ‘Equipe Pastoral’, 
re latór ios para faci l i tadores,  ‘Áreas de Apoio’, além das mensagens 
supervisores e superintendentes de em áudio de todas as celebrações e 
área! Não deixe de acessar o site: eventos, inclusive no formato 
ipimaanaim.org.br e conferir as ‘podcast’ e os ‘Boletins’ semanais e 
novidades! Aproveite e divulgue dados de todos os nossos ‘Eventos’. 
também para seus contatos! Estamos lançando um site com layout 
Contamos com seu envolvimento!!!mais contemporâneo e com recursos 

atualizados! Você pode por exemplo 
Pr. José Augusto Moser Curyna seção ‘Mensagens’ fazer uma 
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Facilitador: 
Daniel Chung

Auxiliar: Suely Egg

Dia/Horário Encontro:
Sexta-feira às 20h

    (41) 99938.7273

Supervisão: 
Presbª Mari Chung

Pr. Reinaldo Briones
Superintendência: 

Semana 32
28/08 a 02/09

Nas Celebrações de hoje, a mensagem está baseada no Capítulo 3 de Efésios! 
Portanto, durante esta semana, vamos já meditar no Capítulo 4 nos 
preparando para as mensagens do próximo Domingo! Quero te animar a 
prosseguir na leitura, estudo e meditação na Carta de Paulo aos Efésios! Que o 
Senhor fale contigo de maneira especial e intensa nesta semana!!!

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Graça concedida a cada um de nós!

Efésios 4:20-24

Não andeis como andam os gentios!

Efésios 4:1-6

Efésios 4:7-10

Efésios 4:11-16

Efésios 4:17-19

Efésios 4:25-29

Efésios 4:30-32

Preservando a unidade do Espírito!

Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos!

Vos revistais do novo homem...

Somos membros uns dos outros...

Não entristeçais o Espírito de Deus!

33
14
46

33
41
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NOVO SITE MAANAIMAÇÕES ACAMPA DA FAMÍLIA BAZAR NO TANGUÁ

ENCONTRO DESPERTA DÉBORA

ÔNIBUS PARA ACAMPA DA FAMÍLIA

DIA DE JEJUM & ORAÇÃO

VIDA CRISTÃ VITORIOSA

CURSO PERSPECTIVAS
no Movimento Cristão Mundial

BRINCANDO NA RUA

ESCOLA DE LIDERANÇA

14º ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA
‘Família em constante mudança’

CURSO DE FINANÇAS CROWN

Facilitador, para divulgar a ação da Próximo Sábado, 16/09 às 9h na 
sua célula para arrecadar recursos Maanaim Tanguá (Rua Alberto 
para o Acampamento da Família Krause, 1448 - Alm. Tamandaré). 
procure a Danny Alvim! No dia 24/09, Informações com Pr. Luis Roberto.
a Célula 19 (Vanda) irá vender 
macarrão com opções de molho 
branco ou vermelho com carne moída 
(serve 4 pessoas). Valor R$ 20! Próximo encontro dia 18/09, 

Segunda-feira às 14h30 na Maanaim 
Centro Cívico! 

Teremos um ônibus com 44 lugares 
para levar quem precisar para o 
Acampa da Família. Saída às 7h do Será dia 27/09, Quarta-feira! Iremos 
dia 28/10 do Tanguá e 7h30 do jejuar e orar pelo Vida Cristã Vitoriosa 
Centro Cívico e retorno no Domingo, e Brincando na Rua!
29/10 às 18h. Inscrições desde já 
com o irmão Leônidas após as 
Celebrações! 

Dias 29 e 30/09, Sexta das 20 às 22h 
e Sábado das 9 às 18h na Maanaim 
Centro Cívico! Investimento: R$ 40 
(incluído almoço de Sábado). 

2ª Aula, AMANHÃ, 11/09, Segunda- Inscrições com facilitadores!
feira das 19h30 às 22h15 na 
Maanaim Centro Cívico. Total: 14 
encontros  (Término:  27/11) .  
Investimento: R$ 370 (até 11/09) Dia 07/10, Sábado das 11 às 17h. 
incluído livro ou R$ 300 (para quem já Teremos comidas à venda e 
tem o livro). Inscrições AINDA HOJE brinquedos (gratuitos) à vontade. 
com Presbºs Eder ou Jany.  Estaremos recolhendo doações de 

brinquedos e roupas infantis! 
Informações com Ana Paula. 

Próximo encontro nesta Quarta-feira, 
dia 13/09 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. 4º encontro no dia 16/09. 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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