
“Quem adquire entendimento ama a 
sua alma, e quem conserva a 

inteligência acha o bem”. Pv 19:8

O Brasil comemora no próximo dia 
15/10, o ‘Dia do Professor’ - uma das 
mais importantes e vitais atividades 

Maanaim e também os professores na sociedade do mundo atual. A 
de duas escolas do bairro Tanguá. figura do professor, tão respeitada 
Você que é professor está mais do em gerações anteriores, tem 
que convidado,  aguardamos enf rentado  um processo  de  
confirmação antecipada de todos os desvalorização tão lamentável em 
interessados em participar dessa nossos dias, a tal ponto de muitos 
homenagem, pois se trata também hoje estarem desistindo da docência 
de um oportunidade de semearmos e mudando de profissão por conta 
a Palavra de Deus na vida de muitos dos fatores desestimulantes que 
convidados que estarão conosco no permeiam o dia a dia do professor. 
dia. Queremos muito que eles São inúmeros os desafios e ameaças 
saibam o quanto são amados pelo que os professores enfrentam no 
nosso bom Deus e demonstrar Brasil, desde a desintegração da 
também que o cristão valoriza o família, baixos salários e precárias 
conhecimento e a instrução. Deus condições de trabalho, além de 
seja louvado pelo ministério de muitos outros. Entretanto, como 
Diaconia da IPI Maanaim que tem cidadãos, como famílias e como 
sido indispensável para a realização igreja, compreendemos o grande 
desse evento nesses três anos em valor dessa nobre prof issão, 
que estamos realizando essas designada por alguns como “a 
homenagens.  Para conclu i r,  espinha dorsal da sociedade”. 
desafiamos a igreja a orar por esse Queremos mais uma vez demonstrar 
evento, queremos ser sal e luz na aos professores, ainda que de 
vida dos professores e demais maneira singela, o amor de Deus pela 
c o nv i d a d o s ,  q u e r e m o s  s e r  vida de cada um deles e nosso 
i n s t r u m e n to  d e  D e u s  p a r a  respeito e valorização como igreja 
valorização e salvação de cada um pela at iv idade do professor.  
que participar dessa homenagem na Realizaremos, no próximo dia 21 
Maanaim Centro Cívico.(Sábado), às 9h, mais um Café da 

manhã para homenagear  os 
Pr. Luis Roberto Santos do Pinhoprofessores membros da IPI  

CAFÉ EM HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR

FEVEREIRO
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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

OUTUBRO

08 - Rafael Cristina 
dos Santos - 
98523.5659

09 - Cedemir Roberto 
Borges Farias - 
99177.8967

09 - Gabriel Joaquim 
dos Santos - 
98523.5956

10 - Arthur de 
Almeida Farias - 

99566.0052

10 - Valdeci Cirino da 
Luz - 99979.8818

12 - Elzi Zanotto - 
99252.9829

13 - Carleni Fonseca 
Duarte - 98483.7126

14 - Milena Santiago 
dos Passos de Lima - 

99101.6836

15 - Saulo 
Ogasawara Garcia - 

99154.0255

17 - Gabriela Pereira 
Gil - 98849.1742

17 - Maria Madalena 
de Oliveira - 
99101.1127

22 - Emily Thaina 
Ribeiro Soares de 

Oliveira - 3047.3146

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

Podcast: http://ipimaanaim.org.br/feed/podcast
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Facilitador: José Cury 

Auxiliar:  -

Dia/Horário Encontro:
Sábado às 18h30

    (41) 98408.7013

Supervisão: 
Presbº Jin Soo Chung

Pr. Reinaldo Briones
Superintendência: 

Semana 36
25/09 a 30/09

Vamos continuar meditando em livros da Bíblia no quarto de escuta? Você tem 
separado este tempo para ouvir a Deus? Tem sido abençoado e encorajado? 
Que o Espírito Santo de Deus conduza cada um nesta semana para que seja 
tremendamente desafiado pela leitura e meditação na Palavra de Deus! 
Vamos meditar na Carta aos Gálatas e Filemom!

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo!

Gálatas 5:1-26

Vós sois filhos da promessa!

Gálatas 1:1-24

Gálatas 2:1-21

Gálatas 3:1-29

Gálatas 4:1-31

Gálatas 6:1-18

Filemom 1:1-25

Aquele que perseguia, agora prega a fé!

O justo viverá pela fé!

Para a liberdade foi que Cristo nos libertou!

Não nos cansemos de fazer o bem...

Solicito-te em favor de meu filho Onésimo...

36
10
52

22
46
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TÁ CHEGANDO O 14º ACAMPA DA FAMÍLIA...CELEBRAÇÕES PRÓXIMO DOMINGO 14º ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA
‘Família em constante mudança’

ESCOLA DE LIDERANÇA

ENCONTRO DESPERTA DÉBORA

REUNIÃO SUPERVISORES

CAFÉ DA MANHÃ 
‘Homenagem Dia dos Professores’ FORMAÇÃO ESPIRITUAL

14º MARATONA DE LEITURA BÍBLICA
REUNIÃO CONSELHO 500 anos da Reforma Protestante

9º DIA DE JEJUM & ORAÇÃO
AÇÕES ACAMPA DA FAMÍLIA

Comunicamos que no próximo 
Domingo acontecerá Celebração Dias 28 e 29/10, Sábado & Domingo 
APENAS pela MANHÃ (10h30) no no Hotel Campestre Leão de Judá. 
Centro  C ív ico .  No Tanguá a  Preletores: Pr. Rodoldo e Prª Cibele 
Celebração acontecerá normalmente Montosa (1ª IPI Londrina). Preletor 
às 19h! Em virtude do feriado crianças: Mundo de Otávio - Weglison 
prolongado! Cavalaro (Maringá-PR). Inscrição: R$ 

10. Investimento: R$ 195 (parcelado 
em 2x: Set e Out). Inscrições após as 
Celebrações! Quem precisa de 

O próximo encontro será nesta transporte, não se esqueça de 
Quarta-feira, dia 11/10 às 20h! Para informar NOME COMPLETO e Nº do 
toda a liderança da igreja! Auxiliares RG ao Leônidas ou Nathalia! 
t a m b é m  s ã o  c o n v i d a d o s  a  AT E N Ç Ã O !  A  P RO M O Ç Ã O  fo i  
participarem! prorrogada até HOJE, 08/10! Quem 

quitar ganha uma ‘sacochi la 
exclusiva! Informações da ’Atividade 
em Família’ com a Danny Alvim!

Próximo encontro, dia 16/10, 
Segunda-feira às 14h30 na Maanaim 
Centro Cívico! Informações com a 
coordenadora Lorena Cury. Será no dia 04/11, Sábado às 9h30. 

Para todos os supervisores de célula!

Será no dia 21/10, Sábado às 9h na Será no dia 11/11, Sábado às 14h30. 
Maanaim Centro Cívico. Para todos os Para todos que desejam ser 
professores(as) da Maanaim e das recebidos como membros da IPI 
Escolas do Tanguá (Municipal e Maanaim por batismo, profissão de fé 
Estadual)! Entrada gratuita! Favor ou transferência. Inscrições com os 
confirmar presença! Informações facilitadores de célula!
com Pr. Luis Roberto!

Será no dia 24/10, Terça-feira às 20h Será nos dias 15 a 18/11, Quarta-
para todos os presbíteros e pastores!  feira à Sábado. Início às 10h. Em 

breve novas informações! Aguarde!!!

Será no dia 25/10, Quarta-feira! 
Neste dia, vamos orar e jejuar juntos Facilitador, para divulgar AQUI a ação 
como igreha pelo nosso 14º da sua célula para arrecadar recursos 
Acampamento da Família! Não deixe para o Acampamento da Família 
de orar e jejuar! procure a Danny Alvim! 
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Estamos há 20 dias de mais um 
Acampa da Família! Você já se 
inscreveu, bem como a sua família? 
Queremos contar com todos os 
membros da Maanaim neste evento 
que tem como propósito abençoar as 
famílias e ser um tempo de comunhão 
de toda a Maanaim. Já passamos de 
130 inscritos e queremos continuar 
crescendo com esta lista! Lembrando 
que a promoção lançada no dia 24/09 
foi prorrogada até hoje, ou seja, quem 
quitar o Acampa (válido para pessoas 
acima de 11 anos) recebe na hora um 

ser preenchida por cada família antes brinde exclusivo: uma ‘sacochila’ 
do Acampa! Dúvidas e informações personalizada para poder usar lá no 
favor falar com a Danny Alvim. Outro Acampa! A equipe de organização tem 
AVISO IMPORTANTE, quem precisa de trabalhado bastante para fazer deste 
transporte para ir ao Acampa, precisa mais um evento marcante em nossa 
se  inscrever  para  o  ôn ibus  história como igreja! Para você já ir se 
informando NOME COMPLETO e Nº organizando, quero aproveitar este 
RG até no máximo dia 22/10. Favor e s p a ç o  p a r a  f a z e r  a l g u n s  
procurar a Nathalia ou Leônidas! comunicados! TODOS devem levar 
Lembrando que as inscrições, uma ALMOFADA, pois iremos utilizar 
pagamento das parcelas e demais no Culto de Sábado à noite do 
informações podem ser feitas após Acampa! Não se esqueça!!! Para todas 
as Celebrações ou durante a semana as famílias pedimos que nos 
na Secretaria da igreja! Espero você e entreguem em envelope lacrado a 
sua família lá no Acampamento!‘Atividades em Família’, a qual deve 

Pr. José Augusto Moser Cury
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