
Glória a Deus! Estamos há apenas 
u m a  s e m a n a  d o  n o s s o  14 º  
Acampamento da Família Maanaim!!! 
Quais são as suas expectativas? 
Particularmente estou bem animado e 
crendo que Deus irá usar este acampa 
para nos abençoar de uma maneira 
muito especial! Você está preparado 
para as mudanças que Deus deseja 
operar na sua família? Na próxima 
Quarta-feira, dia 25/10 teremos nosso 
‘Dia de Jejum & Oração’ em favor do 
Acampa e contamos com sua 
participação! Vá com o coração aberto 

informar nome completo e RG ainda e permita Deus falar com você e sua 
hoje para o Leônidas ou Nathaia. O família no próximo final de semana! 
ônibus sairá no Sábado, 28/10 às 7h Agora quero destacar algumas 
da Maanaim Tanguá e às 7h30 da informações importantes para este 
Maanaim Centro Cívico. E o retorno evento! O início no Acampamento é no 
será no Domingo, 29/10 às 18h lá do Sábado, 28/10 das 8 às 9h30 com 
Hotel Campestre Leão de Judá. Para café da manhã e Abertura às 10h! 
quem vai de carro, o endereço de lá é: Procure chegar no horário! Cada 
Av. Presidente Ernesto Geisel, s/nº - família deve entregar a ‘Atividade em 
Palmeira/PR. Quem ainda não quitou Família’, você pode fazer isso ainda 
o Acampa, pedimos que procure a hoje ou quando chegar lá no Acampa! 
equipe de organização e se possível Dúvidas favor conversar ainda hoje 
faça isso ainda hoje! Quero animar com a Danny Alvim! A equipe de 
ainda as famílias que não se organização está pedindo que da 
inscreveram a não perderem esta mesma forma que no ano passado, 
oportunidade de estarmos juntos cada pessoa leve uma almofada que 
como igreja neste final de semana será usada em uma dinâmica no 
especial que Deus tem preparado Sábado à noite, ok? Além disso, não se 
para nós! Uma ótima semana a todos, esqueça de levar: roupa de cama 
ore pelo Acampa, se prepare, e nos (cobertor, travesseiro, lençol), toalha 
vemos no próximo Sábado lá na de banho, produtos de higiene 
Colônia Witmarsun!!! Deus os pessoal, traje de banho para a piscina, 
abençoe grandemente!roupas esportivas e sua Bíblia! Para 

que precisa de transporte, ainda 
Pr. José Augusto Moser Curytemos algumas vagas no ônibus, favor 

ESTÁ CHEGANDO O 14º ACAMPA DA FAMÍLIA!!!
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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

31 - Valquiza Ribas 
Castro Vieira - 
99236.2052

31 - Vinícius de Jesus 
Cruz - 3606.8875

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: 
Rafael Betoni 

Auxiliar: -

Dia/Horário Encontro:
Sábado às 20h

       (41) 98894.0445

Supervisão: 
Pr. José Augusto

Pr. José Augusto
Superintendência: 

Semana 38
09/10 a 14/10

Estamos nos aproximando da 14ª Maratona de Leitura Bíblica e o desafio 
continua sendo lermos livros completos da Bíblia e meditarmos neles em 
nosso quarto de escuta! Nas últimas semanas a proposta de leitura foi nos 
seguintes livros: Efésios, 2 Timóteo, Tito, Gálatas, Filemom, 1 João, 2 João, 3 
João! Nesta semana vamos meditar em 1 Timóteo e Judas!!! Deus te abençoe!

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Para isto fui designado pregador e apóstolo!

1 Timóteo 5:1-25

Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina...

1 Timóteo 1:1-20

1 Timóteo 2:1-15

1 Timóteo 3:1-16

1 Timóteo 4:1-16

1 Timóteo 6:1-21

Judas 1:1-25

Servisse de modelo a quantos hão de crer!

Aspira a ser pastor: excelente obra almeja!

As boas obras se evidenciam...

Combate o bom combate da fé!

Guardai-vos no amor de Deus!

42
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36

32
40
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FORMAÇÃO ESPIRITUAL9º DIA DE JEJUM & ORAÇÃO

REUNIÃO CONSELHO

REUNIÃO SUPERVISORES
ESCOLA DE LIDERANÇA

ESTAÇÃO DA COLHEITA

14º ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA
‘Família em constante mudança’

FORMAÇÃO ESPIRITUAL

14º MARATONA DE LEITURA BÍBLICA
500 anos da Reforma Protestante

CELEBRAÇÕES PRÓXIMO DOMINGO

MINISTÉRIO DESPERTA DÉBORA

Segunda-feira às 14h30 na Maanaim 
Centro Cívico! Coordenação Lorena. 

Nesta Quarta-feira, dia 25/10! Neste 
dia, vamos orar e jejuar juntos como 
igreja pelo nosso 14º Acampamento 
da Família! Não deixe de participar Será no dia 31/10, Terça-feira às 20h 
orando e jejuando! Atente para o para todos os presbíteros e pastores!  
encarte com as orientações!

Será no dia 04/11, Sábado às 9h30. 
Nesta Quarta-feira, dia 25/10 às Para todos os supervisores de célula!
20h! Para toda a liderança da igreja! 
Auxiliares também são convidados!

Terá início no dia 05/11, Domingo! O 
foco desta estação é a Celebração!!!

No próximo final de semana, dias 28 
e 29/10, Sábado & Domingo no Hotel 
Campestre Leão de Judá. Preletores: Será no dia 11/11, Sábado das 
Pr. Rodoldo e Prª Cibele Montosa (1ª 14h30 às 19h. Para todos que 
IPI de Londrina). Preletor crianças: desejam ser recebidos como 
Mundo de Otávio - Weglison Cavalaro membros da IPI Maanaim por 
(Maringá-PR). Inscrição: R$ 10. bat ismo, prof issão de fé ou 
Investimento: R$ 195. Inscrições transferência. Curso gratuito! 
AINDA HOJE após as Celebrações! Inscrições com os facilitadores de 
Quem precisa de transporte, não se célula ou pastores! A recepção dos 
esqueça  de  in fo rmar  NOME membros será no dia seguinte, 
COMPLETO e Nº do RG ao Leônidas Domingo, dia 12/11!
ou Nathal ia!  Informações da 
‘Atividade em Família’ com a Danny 
Alvim! Não se esqueça também de 
levar uma ALMOFADA!!!

Faremos novamente a leitura 
completa da Bíblia com participação 
de toda a igreja! Será nos dias 15 a 

Comunicamos que no próximo 18/11, Quarta-feira à Sábado. Início 
Domingo dia 29/10 não acontecerão na Quarta às 10h e término no 
Celebrações no Centro Cívico e no S á b a d o  p o r  vo l t a  d a s  17 h .  
Tanguá. As nossas Celebrações Lançamento oficial no Acampamento 
acontecerão lá no 14º Acampamento da Família! Escala com períodos de 
da Família!!! Contamos com sua 15 minutos de leitura! Teremos 
presença e de sua família lá! também este ano, o Seminário: ‘A 

Bíblia na Reforma’, nos dias 16 e 
17/11 (Quinta e Sexta) às 20h e 
18/11 (Sábado) às 16h! Vale a pena 

Próximo encontro dia 30/10, participar!!!

59

Acontecerá no dia 11/11, Sábado das 
14h30 às 19h na Maanaim Centro 
Cívico o último curso deste ano para 
preparação daqueles que desejam ser 
recebidos como membros da IPI 
Maanaim, seja por batismo (adulto ou 
in fant i l ) ,  prof issão de fé  ou 
transferência. Este curso é gratuito e é 
ministrado em encontro único pelo 
Conselho da igreja (pastores e com os facilitadores de célula ou 
presbíteros), abordando os seguintes algum dos pastores. O quórum 
temas: os sacramentos cristãos, mínimo deste curso é de 8 
conhecendo a nossa igreja, ser participantes! Para aqueles que 
discípulo, além de grupos para serão batizados é importante já 
compartilhar sobre a história de cada terem iniciado a caminhada de 
e para que os candidatos a novos discipulado e estarem ao menos no 
membros possam conhecer melhor os e s t u d o  d o  l i v r o  ‘ F i r m a n d o  
membros do Conselho. Queremos Compromisso’. Qualquer dúvida ou 
animar todos que já tem participado outras informações pedimos que 
na Maanaim (sejam das células  ou procure algum dos pastores! Nos 
das celebrações) a não perderem esta alegramos muito em receber novas 
oportunidade! Há a possibilidade de pessoas na família da fé e creio que 
par t icipação como ouvinte.  A Deus sempre nos surpreende com as 
r e c e p ç ã o  d o s  m e m b ro s  qu e  pessoas que Ele acrescenta! Que 
participarem do curso acontecerá nas você possa ser bênção nesta igreja e 
Celebrações do Domingo dia 12/11, q u e  p o s s a m o s  c o n t i n u a r  
podendo ser no Centro Cívico (manhã contribuindo para o crescimento do 
ou noite) ou no Tanguá. As inscrições reino de Deus!
devem ser realizadas até o dia 05/11 Pr. José Augusto Moser Cury
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