
Gostaria de compartilhar que, como 
p a s t o r ,  e s t o u  a t u a l m e n t e  
desenvolvendo relacionamentos com 
pessoas que ainda não seguem a 
Cristo. Primeiro, por mais "nerd" que 
isso possa parecer, eu costumava jogar 
xadrez durante o ensino médio. 
Procurei por um clube de xadrez aqui 
na minha região e encontrei um. É um 
clube pequeno, mas não existe um 

p e s s o a s  q u e  e u  s e i  q u e  
único cristão no grupo. Ganhei a 

compreenderão isso e ao mesmo 
confiança deles, e um dos rapazes 

tempo encorajar aquelas que lêem 
começou a conversar comigo a 

isso e que estão pensando em dar o 
respeito de visões de mundo e 

próximo passo nessa direção, mas 
religiões. Creio que está aberto. A 

que ainda não o fizeram. Arrisque-se. 
segunda coisa que venho fazendo é 

Além de ser uma parte essencial da 
prestar mais atenção aos meus 

ordem de fazer discípulos, você 
vizinhos, embora já tivesse fazendo 

também encontrará força e confiança 
isso nos últimos dois anos e meio em 

em cada aspecto de seu ministério. Eu 
que moro nessa redondeza. Nos 

sei, embora ainda não tenha visto 
ú l t i m o s  m e s e s  i n i c i e i  u m  

uma conversão resultante de meus 
relacionamento com um deles que 

próprios esforços, que isso tem sido 
mora na mesma rua. Recentemente, 

verdade na minha vida. Mais uma 
por meio de uma crise na sua vida, 

coisa, minha célula está envolvida em 
Deus se revelou a ele de uma maneira 

orar por aquele homem e sua família. 
poderosa e ele sabe disso! Hoje ele e 

Temos planos para um evento social 
eu estamos passando algumas horas 

para alcançar aqueles pelos quais 
juntos nos ajudando mutuamente em 

estamos orando como grupo, porém 
algumas coisas e visitando sua esposa 

Deus está trazendo esse rapaz tão 
no hospital. Estarei atento a uma 

depressa, que nós quase não 
oportunidade hoje para ajudá-los a dar 

c o n s e g u i m o s  a c o m p a n h á - l o .  
o próximo passo. Por que estou 

Entretanto, não estou apenas 
dizendo isso? Como pastor que 

vibrando por causa deste homem, 
durante anos permitiu a si mesmo 

mas estou aguardando ansiosamente 
p e r m a n e c e r  s e g r e g a d o  d e  

o impacto que causará em nossa 
relacionamentos com não crentes de 

célula quando ele e sua esposa se 
uma maneira significativa, estou 

tornarem parte de nosso grupo!
vibrando por ver isso começando a 
funcionar na minha vida. Quero Ed Wandling
compartilhar meu entusiasmo com www.celulas.com.br
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23 - Dirce Verburg - 
99862.3180

23 - Felipe Matheus 
Stresser - 

98834.3044

23 - Josefina 
Sahagoff Raad - 

99641.8989

24 - Davi Cruzeta de 
Moura - 98804.7997

24 - Isabelle 
Karollyne Oliveira - 

3699.5801

27 - Anne Carina 
Henrique Gomes - 

99615.1978

27 - Felipe Marques 
dos Santos - 
99827.9492

27 - Matheus da Silva 
Farias - 99731.1436

29 - Thereza Tartas - 
99971.6225

29 - Vitória Luíza 
Thomaz dos Santos - 

99207.8200

03 - Luis Gustavo 
Moser Cury - 
98426.6397

04 - Angélica 
Scapinello de 

Gouveia - 
99129.6261 Rua Alberto Krause, 1448 - Tanguá - Almirante Tamandaré - PR

Maanaim TanguáMaanaim Tanguá
Celebração Domingo às 19h
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Celebrações Domingo às 10h30 e 19h

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

Podcast: http://ipimaanaim.org.br/feed/podcast



Estamos nos aproximando de nosso 
Acampa! Falta menos de 1 mês! Por 
isso, estamos lançando hoje uma 
PROMOÇÃO especial! Funciona assim: 
quem quitar o investimento do 
Acampa HOJE ou até o próximo 
Domingo, dia 01/10 irá ganhar na 
hora uma mochila exclusiva (foto ao 
lado)! Esta promoção é válida para 
inscrições de pessoas acima de 11 
anos, ok? Não deixe pra depois e 
garanta já este item que será muito útil 
para  este  evento !  Queremos 
aproveitar para reforçar também mudança da família. Cada facilitador 
sobre o ônibus para o Acampa. São 44 de célula tem em mãos estas fichas. 
lugares para levar quem precisa de Procure seu facilitador e não fique de 
transporte para o Acampa da Família! fora. No Acampa terá uma dinâmica 
Saída às 7h do dia 28/10 (Sábado) em especial envolvendo este conteúdo! 
frente à Maanaim Tanguá e 7h30 da Dúvidas favor procurar a Danny 
Maanaim Centro Cívico e retorno no Alvim!  Em breve também iremos 
Domingo, 29/10 às 18h. Inscrições divulgar informações sobre o ‘Jantar 
com Leônidas ou Nathaila após as Especial’ do Sábado do Acampa! 
Celebrações! Outro aviso importante é Esteja atento aos vídeos dos avisos 
sobre a ‘Atividade em Família’. Trata- nas Celebrações e às redes sociais 
se de uma ficha que cada família deve da Maanaim! Confirme ainda hoje a 
entregar em envelope lacrado e participação de sua família e ainda 
indicado o sobrenome da família até o garanta este brinde exclusivo!
último Domingo antes do Acampa, ou 
seja, dia 22/10, contendo alvos de Pr. José Augusto Moser Cury

04

Facilitadora: Christina 

Auxiliar: -

Dia/Horário Encontro:
Sábado às 19h30

    (41) 99641.7766

Supervisão: 
Christina Briones

Pr. José Augusto
Superintendência: 

Semana 34
11/09 a 16/09

Vamos para a última mensagem da Série de Mensagens: ‘Minha Identidade 
em Cristo’ na Carta aos Efésios no próximo Domingo, dia 01/10! Como tem 
sido para você? Tem sido ministrado pela Palavra de Deus? Nesta semana, 
vamos meditar no capítulo 6, último capítulo desta carta!

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Pais, não provoqueis vossos filhos!

Efésios 6:17-20

Revesti-vos da armadura de Deus...

Efésios 6:1-3

Efésios 6:4

Efésios 6:5-9

Efésios 6:10-16

Efésios 6:21-22

Efésios 6:23-24

Honra a teu pai e tua mãe!

Servindo de boa vontade como ao Senhor!

Orando em todo tempo no Espírito!

Foi para isso que eu o enviei...

A graça seja com todos!
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INFORMATIVO 14º ACAMPA DA FAMÍLIAAÇÕES ACAMPA DA FAMÍLIA

CELEBRAÇÕES MISSIONÁRIAS

DIA DE JEJUM & ORAÇÃO

CAFÉ DOS PROFESSORES
ESCOLA DE LIDERANÇA

VIDA CRISTÃ VITORIOSA
14º ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA
‘Família em constante mudança’

ENCONTRO DESPERTA DÉBORA

NOTA DE FALECIMENTO

BRINCANDO NA RUA

comidas à venda e brinquedos 
(gratuitos) à vontade. Estaremos 

Hoje após as Celebrações a Célula 19 recolhendo doações de brinquedos e 
(Vanda) estará vendendo macarrão roupas infantis! Informações com Ana 
com molho branco ou vermelho com Paula ou Daiany. Contamos com a 
carne moída (serve 4 pessoas). Valor participação de toda a igreja!
R$ 20! Facilitador, para divulgar a 
ação da sua célula para arrecadar 
recursos para o Acampamento da 
Família procure a Danny Alvim! Nas Celebrações do Centro Cívico no 

dia 08/10 às 10h30 e 19h! Pregação 
pelo Pr. Pedro Leal Júnior da 1ª IPI de 
Londrina que também apresentará o 

Nesta Quarta-feira, dia 27/09! trabalho da ‘Casa da Formiga’ que 
Iremos jejuar e orar juntos como atua em Moçambique. Teremos 
igreja pelo seguintes eventos: Vida recolhimento de oferta missionária 
Cristã Vitoriosa e Brincando na Rua! neste dia! 
Não deixe de participar!!!

Será no dia 21/10, Sábado às 9h na 
Próximo encontro nesta Quarta-feira, M a a n a i m  C e n t ro  C í v i c o  e m  
dia 27/09 às 20h! Para toda a homenagem ao ‘Dia dos Professores’. 
liderança da igreja! Informações com Para todos os professores(as) da 
a equipe pastoral! Auxiliares também Maanaim e das Escolas do Tanguá! 
são convidados a participarem! Entrada gratuita! Informações com Pr. 

Luis Roberto!

Dias 29 e 30/09, Sexta das 20 às 
22h e Sábado das 9 às 18h na 
M a a n a i m  C e n t r o  C í v i c o !  Dias 28 e 29/10, Sábado & Domingo 
Investimento: R$ 40 (incluído almoço no Hotel Campestre Leão de Judá. 
de Sábado) .  Inscr ições com Preletores: Pr. Rodoldo e Pra. Cibele 
facilitadores ou equipe pastoral Montosa (1ª IPI Londrina). Preletor 
AINDA HOJE sem falta! crianças: Mundo de Otávio - Weglison 

Cavalaro (Maringá-PR). Inscrição: R$ 
10. Investimento: R$ 195 (parcelado 
em 2x: Set e Out). Inscrições após as 

Próximo encontro dia 02/10, Celebrações!
Segunda-feira às 14h30 na Maanaim 
Centro Cívico! Informações com a 
coordenadora Lorena Cury.

Informamos com pesar o falecimento 
do Sr. Laélio Pires Neves no dia 
13/09, Quarta-feira! Que Deus 

Dia 07/10, Sábado das 11 às 17h na abençoe e conforte a Tia Rutinha e 
Maanaim Centro Cívico. Teremos toda a família!

58


	Página 1
	Página 2

