
Quando o apóstolo Paulo se 
preparava para partir de Éfeso, ele 
lembrou os presbíteros: "Vocês 
também sabem que fiz tudo para 
a judar  vocês,  anunciando o  
e v a n g e l h o  e  e n s i n a n d o  
publicamente e nas casas" (Atos 
20:20). Por que Paulo ensinou 
publicamente e nas casas? Por que 
não apenas um ou outro? Algumas 
igrejas enfatizam as reuniões de 
grupo grande, enquanto outras 
enfatizam o grupo pequeno ao ponto 
de não mais se reunirem em um 
grupo grande (como fazem as igrejas da família mais ampla de Deus e com 
nas casas). Como a Bíblia não oferece frequência oferece ensino de mestres 
muitas diretrizes detalhadas a habilitados. E praticamente, aqui nos 
respeito da estrutura da igreja, muitas EUA, a maioria das pessoas vem 
formas de igreja podem reivindicar primeiro para a celebração, e então 
uma lógica e primazia bíblica. A igreja para a célula. Ignorar isso é remover 
em células foca em duas expressões uma ferramenta chave que Deus deu 
da igreja: célula e celebração a nós para alcançar o mundo. A célula 
("publicamente e nas casas"). Isso oferece um componente diferente à 
gera uma igreja saudável porque tanto nossa vida em comunidade. A célula 
a celebração como a célula provêem oferece um sentimento de família 
algo que a outra não provê. A imediata, ao passo que a celebração 
celebração oferece justamente isto: é a reunião da família maior. Em um 
"celebração". Deus nos criou com o grupo pequeno as pessoas podem 
desejo de ter uma celebração de grupo aprender e crescer de uma maneira 
grande. No Antigo Testamento, lemos personalizada. Os crentes podem 
como o Senhor instituiu festas anuais usar seus dons espirituais, praticar os 
e grandes reuniões para o seu povo. "uns aos outros" do Novo Testamento, 
Isso deu a eles um senso de algo maior apoiar uns aos outros e alcançar o 
que Deus estava fazendo no mundo, e mundo. Qual é mais importante? A 
uma chance de serem inspirados pela Celebração ou a célula? Qual é mais 
impressionante majestade de Deus. importante num avião em voo? A asa 
Quando adoramos como grupo esquerda ou a direita?
grande, nos engajamos com Deus de Michael Sove
uma maneira única. Isso nos lembra Extraído - www.celulas.com.br

CÉLULA & CELEBRAÇÃO

FEVEREIRO

Boletim nº 41Curitiba, 15 de Outubro de 2017Ano XIX

M NAIMM NAIM

Igreja Presbiteriana Independente Maanaim
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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

23 - Rhayan Couto 
Cirino da Luz - 
99681.7307

25 - Douglas R. Rubin 
- 3233.3631

26 - Rosemar de 
Jesus Wosch - 
99904.9316

26 - Suzana Maria 
Algar Dorighello - 

99951.7473

27 - Priscila de Jesus 
Visocki - 

99840.4562

28 - Selma 
Urbanowicz Leite - 

98513.1323

29 - Jaíne Stefane 
Bernardino dos 

Santos - 98707.3245

29 - Lucas Costa 
Cicarelli - 

99125.4334 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



Estamos

Pr. José Augusto Moser Cury 07

Facilitadora: Mariazinha 

Auxiliar: Marilza

Dia/Horário Encontro:
Segunda-feira às 19h40

    (41) 99874.8490

Supervisão: 
Diác. Nelson Baroni

Pr. Reinaldo Briones
Superintendência: 

Semana 37
02/10 a 07/10

O desafio da semana é continuarmos meditando em livros da Bíblia! Nas 
últimas semanas meditamos em Efésios, 2 Timóteo, Tito, Gálatas, Filemom! 
Hoje vamos meditar em 1 João, 2 João e 3 João! Que o Espírito Santo de Deus 
possa ministrar cada coração de maneira especial nesta semana! Separe um 
local tranquilo e um período para ouvir a Deus no quarto de escuta!

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Não ameis o mundo!

1 João 5:1-21

Deus é amor!

1 João 1:1-10

1 João 2:1-29

1 João 3:1-24

1 João 4:1-21

2 João 1:1-13

3 João 1:1-15

Comunhão com o Pai e com Jesus Cristo...

Amemos de fato e de verdade!

Deus nos deu a vida eterna...

Amemos uns aos outros!

Alegria de ouvir que andam na verdade!
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9º DIA DE JEJUM & ORAÇÃOMINISTÉRIO DESPERTA DÉBORA 14º ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA
‘Família em constante mudança’

ESCOLA DE LIDERANÇA

CAFÉ DA MANHÃ 
‘Homenagem Dia dos Professores’

REUNIÃO SUPERVISORES

CELEBRAÇÕES PRÓXIMO DOMINGO FORMAÇÃO ESPIRITUAL

14º MARATONA DE LEITURA BÍBLICA
500 anos da Reforma Protestante

REUNIÃO CONSELHO

9º DIA DE JEJUM & ORAÇÃO AÇÕES ACAMPA DA FAMÍLIA

Próximo encontro, AMANHÃ, 16/10, 
Segunda-feira às 14h30 na Maanaim Dias 28 e 29/10, Sábado & Domingo 
Centro Cívico! Coordenação Lorena. no Hotel Campestre Leão de Judá. 

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

Nesta Quarta-feira, 18/10 às 20h! Cavalaro (Maringá-PR). Inscrição: R$ 
Para toda a liderança da igreja! 10. Investimento: R$ 195. Inscrições 
Auxiliares também são convidados! após as Celebrações! Quem precisa 

de transporte, não se esqueça de 
informar NOME COMPLETO e Nº do 
RG ao Leônidas ou Nathalia!  
Informações da ‘Atividade em 

Será no próximo Sábado, dia 21/10, Família’ com a Danny Alvim! Não se 
à partir das 9h na Maanaim Centro esqueça de levar uma almofada para 
Cívico. Para todos os professores(as) o Acampamento!!!
da Maanaim e das Escolas do Tanguá 
(Municipal e Estadual)! Entrada 
gratuita! Favor confirmar presença 
até hoje com Izildinha! Informações Será no dia 04/11, Sábado às 9h30. 
com Pr. Luis Roberto! Para todos os supervisores de célula!

Comunicamos que no próximo Será no dia 11/11, Sábado às 14h30. 
Domingo, dia 22/10 acontecerá Para todos que desejam ser 
Celebração APENAS pela MANHÃ recebidos como membros da IPI 
(10h30) no Centro Cívico em virtude Maanaim por batismo, profissão de fé 
de Celebração Especial que antecede ou transferência. Inscrições com os 
o Acampamento da Família! No facilitadores de célula!
Tanguá a Celebração acontecerá 
normalmente às 19h! 

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

Dia 25/10, Quarta-feira! Neste dia, Facilitador, para divulgar AQUI a ação 
vamos orar e jejuar juntos como igreja da sua célula para arrecadar recursos 
pelo nosso 14º Acampamento da para o Acampamento da Família 
Família! Não deixe de participar procure a Danny Alvim! Estamos há 
orando e jejuando! No próximo duas semanas do Acampa!!!
Domingo encarte com orientações!
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No próximo dia 25/10, Quarta-feira 
teremos nosso ‘9º Dia de Jejum & 
Oração’ como igreja neste ano de 
2017! Esta foi a estratégia que Deus 
n o s  d e u  p a r a  e s t e  a n o  d e  
mobilizarmos a igreja para orar e 
jejuar pelos principais eventos, ações 
e ministérios da Maanaim, para que o 
Senhor esteja à frente e abençoe cada 
uma de nossas iniciativas! Agora 
quero te perguntar uma coisa: você ministrações e períodos de louvor, 
como membro desta igreja tem se c o m u n h ã o  d a  i g r e j a ,  m a s  
envolvido nestas convocações de principalmente para que este evento 
‘jejum & oração’? Caso não esteja se cumpra seu propósito! A orientação 
envolvendo, quais são os motivos? para a participação neste ‘dia de 
Cremos que tanto a oração como o oração e jejum’ é simples, separar 
jejum são disciplinas espirituais e que um tempo para orar pelos motivos 
necessitam de nossa parte renúncia e alistados acima e escolher ao menos 
firmeza em praticar, por isso quero uma refeição no dia para jejuar. Uma 
aproveitar para estimular a todos não sugestão é utilizar o período que seria 
deixarem de se envolver nos próximos da refeição, ex: almoço, e investir em 
dias de oração nos meses de outubro, oração neste período pelo Acampa e 
novembro e dezembro. Neste mês, pela igreja! Podemos contar com sua 
v a m o s  i n t e r c e d e r  p e l o  14 º  participação? Se você possui alguma 
Acampamento da Família Maanaim dúvida sobre o jejum, não deixe de 
que acontecerá nos dias 28 e 29/10! conversar com seu facilitador de 
Vamos orar pela viagem, pelo tempo, célula ou algum dos pastores!!!
pelos preletores, pelas famílias e 
pessoas  par t ic ipantes ,  pe las  Pr. José Augusto Moser Cury
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