
“Dê-me cem homens que 
abominem o pecado e amem a 

Deus de todo o seu coração e eu 
vou estremecer o mundo por Jesus” 

John Wesley

Durante o século XVIII, com um 
m é t o d o  d e  c é l u l a s  e m  
desenvolvimento em mente, Wesley Santo nos direciona a um retorno 
estava pronto para ganhar almas e para “equipar os santos para a obra 
discipulá-las para um serviço do ministério” (Efésios 4.11,12). 
frutífero. Utilizando o que hoje Seu mandamento é para que 
entendemos como um sistema alcancemos o mundo com as Boas 
baseado em células, ele iria Novas de Jesus como Salvador. 
demonstrar para o mundo que Durante estes últimos dias, cada 
cristãos fielmente treinados e pessoa no corpo de Cristo deve se 
c a p a c i t a d o s ,  s e m  d i p l o m a s  tornar um participante ativo na 
teológicos, poderiam moldar a moral colheita e no discipulado de novos 
de uma nação, influenciar as normas convertidos. Qualquer Pastor, 
da sociedade e cristianizar um Mestre, Evangelista, Profeta ou 
continente. O resultado de seu Apóstolo que esteja segurando para 
trabalho se atribui a salvar a si mesmo o ministério, está, de 
Inglaterra de uma revolução. Seu forma egoísta, negando o conselho 
desenvolvimento de 10 mil células e o coração de Deus. As primeiras e 
com 100 mil membros enfatiza a mais influentes líderes de célula que 
santidade, prestação de contas e a o Dr. Paul Yonggi Cho teve no seu 
preparação de novos líderes. Será ministério foram mulheres, donas 
que a sua visão de ministério abraça de casa, professoras e mães. Após 
e s s a  r e a l i d a d e ?  D e  q u e  a  treiná-las, ele entregou o ministério 
multiplicação de líderes é a única a elas, e o reino de Deus ainda é 
maneira de maximizar o evangelismo beneficiado por aqueles resultados 
e o discipulado? Se mais líderes pelo mundo, nos dias de hoje. Não 
forem levantados, você será capaz há tempo para espectadores, cada 
de reter a colheita que Deus quer lhe um deve estar no campo, e no jogo!
dar. Se falhar ao preparar novos 
líderes, seu alcance será muito Jeff Tunnel
limitado. O atual mover do Espírito www.celulas.com.br

ESTREMEÇA O MUNDO POR JESUS!
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Boletim nº 37Curitiba, 17 de Setembro 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 teu nome, eu o farei 
celebrado de geração a 

geração’. Sl 45:17a

SETEMBRO

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

20 - Renata 
Guimarães Colombo

21 - Daniele Cristine 
Wandscheer - 
9873.2072

21 - José Odenei 
Santos Júnior - 

9926.9650

21 - Marily Pacheco 
Bernardino - 
98735.6439

22 - Bárbara Reis 
Braga de Sousa - 

98856.5511

22 - Letícia Ferreira 
Burda - 99203.1616

22 - Thiago Tatsch - 
99996.9000 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



Será nos dias 29 e 30/09 na 
Maanaim Centro Cívico. Este curso 
visa desafiar cada participante a 
desfrutar de uma vida cristã vitoriosa, 
experimentando cura, restauração, 
libertação e vitória sobre situações 
não resolvidas e fortalezas. Terá início 
na Sexta-feira das 20 às 22h e terá 
continuidade no Sábado das 9 às 18h. 
O  a l m o ç o  e s t á  i n c l u í d o  n o  
investimento de R$ 40 por pessoa 24/09. O quórum mínimo para a 
para inscrição no curso e será servido realização deste treinamento é de 20 
no própr io  Espaço Maanaim.  pessoas. Pedimos também que 
Queremos animar todos os que ainda aqueles que haviam se inscrito para o 
não participaram a aproveitarem esta Vida Vitoriosa no 1º Semestre, 
oportunidade! Este curso faz parte de possam confirmar suas inscrições, já 
nosso trilho de treinamento do q u e  n a  o c a s i ã o  a c a b a m o s  
discipulado e é uma ferramenta cancelando o curso em virtude de 
impor tante  para  cresc imento  não atingir o quórum! Outras 
espiritual. Este curso é ministrado informações podem ser obtidas com 
pelo Pr. Reinaldo e o conteúdo tem membros do Conselho e Equipe 
sido revisado constantemente, então Pastoral! Não deixe de participar! 
se você fez há muitos anos, também te Separe esta data em sua agenda e 
animo a participar novamente e ser priorize sua participação! Com 
capacitado a desfrutar de vitórias em certeza você não irá se arrepender! 
sua caminhada de fé. As inscrições Contamos com a participação de 
devem ser realizadas com os todos que ainda não fizeram o 
facilitadores de célula ou pastores até curso!!!
o no máximo o próximo Domingo, dia Pr. José Augusto Moser Cury
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Facilitador: Claudio 

Auxiliar: -

Dia/Horário Encontro:
Sábado às 17h30

    (41) 99814.8889

Supervisão: 
Presbº Jin Soo Chung

Pr. Reinaldo Briones
Superintendência: 

Semana 33
04/09 a 09/09

Continuamos em nossa série de mensagens na Carta do apóstolo Paulo aos 
Efésios! Nesta semana vamos meditar no capítulo 5, penúltimo capítulo de 
Efésios! Prepare-se para a ouvir a mensagem do próximo Domingo, meditando 
e buscando ouvir a voz do Senhor a falar ao seu coração de maneira especial 
nesta semana! Uma semana abençoada a todos!!!

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Não sejais participantes com eles...

Efésios 5:22-24

Andai como sábios...

Efésios 5:1-2

Efésios 5:3-10

Efésios 5:11-14

Efésios 5:15-21

Efésios 5:25-30

Efésios 5:31-33

Sejam imitadores de Deus!

Não sejais cúmplices nas obras das trevas!

Mulheres sejam submissas ao marido!

Maridos amai vossas esposas!

Os dois se tornarão uma só carne!

23
13
32

29
25
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VIDA CRISTÃ VITORIOSAAÇÕES ACAMPA DA FAMÍLIA REUNIÃO COMISSÃO 
ADMINISTRATIVA

DIA DE JEJUM & ORAÇÃO

ÔNIBUS PARA ACAMPA DA FAMÍLIA
VIDA CRISTÃ VITORIOSA

BRINCANDO NA RUA

ENCONTRO DESPERTA DÉBORA

REUNIÃO COMUNICAÇÃO 14º ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA
‘Família em constante mudança’

ESCOLA DE LIDERANÇA

Hoje a Células do Tanguá estarão 
vendendo Bolo no pote (R$ 5) e No próximo Sábado, dia 23/09 às 
Bombom (R$ 3) após as Celebrações 10h na Maanaim Centro Cívico! Para 
e no dia 24/09, a Célula 19 (Vanda) todos os integrantes desta área de 
irá vender macarrão com opções de apoio! 
molho: branco ou vermelho com 
carne moída (serve 4 pessoas). Valor 
R$ 20! Facilitador, para divulgar aqui 
a ação da sua célula para arrecadar Será no dia 27/09, Quarta-feira! 
recursos para o Acampamento da Iremos jejuar e orar juntos como 
Família procure a Danny Alvim! igreja pelo seguintes eventos: Vida 

Cristã Vitoriosa e Brincando na Rua!

São 44 lugares para levar quem 
precisar para o Acampa da Família. Dias 29 e 30/09, Sexta das 20 às 22h 
Saída às 7h do dia 28/10 (Sábado) e Sábado das 9 às 18h na Maanaim 
em frente à Maanaim Tanguá e 7h30 Centro Cívico! Investimento: R$ 40 
da Maanaim Centro Cívico e retorno (incluído almoço de Sábado). 
no Domingo, 29/10 às 18h. Inscrições com facilitadores!
Inscrições desde já com o irmão 
Leônidas ou Nathaila após as 
Celebrações! 

Dia 07/10, Sábado das 11 às 17h na 
Rua José Sabóia Cortês - Centro 
Cívico. Teremos comidas à venda e 

O próximo encontro será AMANHÃ, brinquedos (gratuitos) à vontade. 
dia 18/09, Segunda-feira às 14h30 Estaremos recolhendo doações de 
n a  M a a n a i m  C e n t ro  C í v i c o !  brinquedos e roupas infantis! 
Informações com a coordenadora Informações com Ana Paula ou 
Lorena Cury. Daiany. 

Nesta Quarta-feira dia 20/09 às 14h 
na Maanaim Centro Cívico. Para Dias 28 e 29/10, Sábado & Domingo 
todos os integrantes desta área de no Hotel Campestre Leão de Judá - 
apoio! Informações com Pr. Zéu. Colônia Witmarsun. Preletores: Pr. 

Rodoldo e Pra. Cibele Montosa (1ª IPI 
Londrina). Preletor crianças: Mundo 
de Otávio - Weglison Cavalaro 

Próximo encontro nesta Quarta-feira, (Maringá-PR). Inscrição: R$ 10. 
dia 20/09 às 20h! Para toda a Investimento: R$ 195 (pode ser 
liderança da igreja! Informações com parcelado em 2x: Set e Out). 
a equipe pastoral! Auxiliares também Inscrições AINDA HOJE após as 
são convidados a participarem! Celebrações!
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