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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

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

Maanaim TanguáMaanaim Tanguá
Celebração Domingo às 19h

@ipi_maanaimIPI Maanaim ipimaanaim Ipi Maanaim

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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E  c h e g o u  o  t ã o  e s p e r a d o  
Acampamento da Família! Esperamos 
que você e sua família estejam 
aproveitando bem as palavras, louvor, 
brincadeiras e comunhão e que saiam 
daqui desafiados a experimentarem 
mudanças constantes em seus 
re lac ionamentos e  d inâmicas 
familiares, bem como contínuo 
conhecimento de Deus e uns dos 
outros para que possam aproveitar ao palavra de Jesus é: ‘Eis que faço 
máximo cada fase que Deus permite novas todas as coisas’, o que nos 
que sua família experimente! Minha mostra que Jesus é aquele capaz de 
palavra é de alegria pela realização de operar desde mudanças sutis até 
mais um Acampa da Família e por mudanças radicais em nossa vida 
poder testemunhar o agir de Deus em familiar, fazendo com que estejamos 
nossas  famí l ias  e  em nossa sempre mais perto d´Ele e sejamos 
caminhada como Igreja Maanaim. Que guiados por Ele para cumprir Seu 
marcas você irá levar daqui? O que propósito em nossas famílias.  Nossa 
Deus falou com você nestes dias? oração como liderança da Maanaim é 
Quais posicionamentos o Senhor que você possa levar muitas coisas 
Jesus tem te desafiado a tomar para boas deste Acampamento e que 
que você e sua família experimentem desde já você e sua família já nutram 
mudanças? A Bíblia fala que em Cristo expectativas para o Acampa de 2018! 
somos ‘novas criaturas’, ou seja, a vida Que você continue experimentando 
cristã é marcada pelas mudanças, mudanças constantes e que sua 
sejam aquelas iniciais por ocasião de família possa ser bênção a muitas 
nossa conversão, ou mesmo aquelas outras famílias! Aproveite o restante 
que Deus faz ao longo de nossa do Acampamento e nos vemos 
história, incluindo mudança de casa, novamente nas Celebrações do 
de cidade, de trabalho, de crescimento próximo Domingo às 10h30 na 
dos  f i l h os  (b eb ês ,  c r i a n ç a s ,  Maanaim Centro Cívico e às 19h na 
adolescentes, jovens e adultos), seja o Maanaim Tanguá! Que muitas e 
momento dos filhos se casarem e muitas bênçãos de Deus sejam 
saírem de casa ou mesmo quando vem derramadas sobre nós e nossas 
os netos, mas podemos continuar famílias!
confiando no Senhor e entregando 
nossas famílias a Ele a cada dia! A Pr. José Augusto Moser Cury

FAMÍLIA EM CONSTANTE MUDANÇA

OUTUBRO

NOVEMBRO

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

03 - Claudio Hansaul 
Filho - 99814.8889

03 - Daiany Christine 
Auda - 99990.5159

04 - Karyn Pereira 
Soares - 3699.5071

04 - Levi dos Passos 
Pinho - 3387.5033

04 - Marco Aurélio 
Jorge Júnior - 
99967.4931

05 - Gisele Russo 
Canato Drumond - 

99701.7667

05 - Leonardo 
Hansaul de Souza - 

3357.4403

05 - Neuraci Jesus 
Bueno - 99960.2404
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Facilitador: 
Gabriel Martins

Auxiliar: Gustavo 
Cordeiro

Dia/Horário Encontro:
Sexta-feira às 20h

      (41) 99840.0789

Supervisão Tanguá: 
Pr. Luis Roberto

Pr. Reinaldo
Superintendência: 

Semana 39
16/10 a 21/10

37
12
33

24
31

198

61

Seguimos meditando em nosso quarto de escuta em livros da Bíblia! Vamos 
nos aquecendo e nos preparando para a 14ª Maratona de Leitura Bíblica que 
acontecerá nos dias 15 a 18/11 na Maanaim Centro Cívico! Já meditamos 
em: Efésios, Gálatas, 1 e 2 Timóteo, 1, 2, 3 João, Tito, Filemom e Judas! Nesta 
semana vamos meditar em Filipenses e Colossenses! Deus abençoe a todos!

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Deus é quem efetua o querer e o realizar!

Colossenses 1:1-29

Tanto sei estar humilhado como ser honrado!

Filipenses 1:1-30

Filipenses 2:1-30

Filipenses 3:1-21

Filipenses 4:1-23

Colossenses 2:1-23

Colossenses 3:1-4:18

Vivei por modo digno do evangelho!

Prossigo para o alvo!

 Ele é a imagem do Deus invisível! 

Assim andai n´Ele!

Cultivando virtudes!

14ª MARATONA DE LEITURA BÍBLICA
500 anos da Reforma Protestante

Acontecerá nos dias 15 a 18/11, 
Quarta-feira à Sábado na Maanaim 
Centro Cívico mais uma Maratona de 
Leitura Bíblica! Como temos realizado 
já há catorze anos, leremos a Bíblia 
inteira de maneira ininterrupta de 
Gênesis a Apocalipse alternando os 
leitores a cada 15 minutos direto do 
púlpito do Espaço Maanaim! Neste 
ano em espec ia l ,  es taremos 
homenageando os 500 anos da e de sua célula para participar da 
Reforma Protestante! Faremos a leitura! Queremos animar todos os 
transmissão ao vivo da Maratona pelo membros da Maanaim a se 
nosso site e canal da IPI Maanaim no envolverem neste tempo de busca a 
Youtube. Além da leitura, teremos o Deus através da Sua Palavra! 
Seminário: ‘A Bíblia na Reforma’ nos Dúvidas e informações favor procurar 
dias 16 e 17/11, Quinta e Sexta-feira um dos pastores! Encerraremos a 
das 20 às 21h30 e dia 18/11, Sábado Maratona com um tempo de 
das 16 às 17h30! Vale a pena confraternização (comes e bebes) e 
par ticipar e crescer tanto no para este é necessário você também 
conhecimento da Palavra de Deus c o n f i r m a r  s u a  p r e s e n ç a  
quanto no entendimento do impacto antecipadamente! Venha ler a Bíblia 
que esta Palavra causou no período da conosco! Lembrando que teremos 
Reforma Protestante do Século XVI e também o ‘Museu da Bíblia’ com 
continua causando hoje! Estamos exposição de bíblias antigas, novas, 
lançando a Maratona aqui no em outras línguas e diversas versões! 
Acampamento da Família, portanto Não deixe de participar!
desde já você pode fazer sua inscrição Pr. José Augusto Moser Cury

GRATIDÃO EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO

10º DIA DE JEJUM & ORAÇÃO

MINISTÉRIO DESPERTA DÉBORA
‘Mães que oram pelos filhos’

FORMAÇÃO ESPIRITUAL

REUNIÃO CONSELHO

ESCOLA DE LIDERANÇA

14º MARATONA DE LEITURA BÍBLICA
500 anos da Reforma Protestante

REUNIÃO SUPERVISORES

ESTAÇÃO DA COLHEITA

CELEBRAÇÕES PRÓXIMO DOMINGO

serão nos seguintes horários: Centro 
Cívico às 10h30 e no Tanguá às 19h. 

Queremos expressar nossa gratidão Não terá Celebração à noite no Centro 
pela equipe de organização do Cívico, em vir tude do feriado 
Acampamento da Família (Louvor, TC, prolongado!
Logística, Comunicação, Recreação, 
Dinâmicas, Atendimento Preletores), 
que tanto se dedicou para fazer com 
que este evento fosse um sucesso! No dia 08/11, Quarta-feira! Neste dia, 
Que Deus os abençoe grandemente e vamos orar e jejuar juntos como igreja 
os retribua! pela 14ª Maratona de Leitura Bíblica! 

Não deixe de participar orando e 
jejuando! Atente para o encarte com 
as orientações no dia 05/11!

Próximo encontro, AMANHÃ dia 
30/10, Segunda-feira às 14h30 na 
M a a n a i m  C e n t r o  C í v i c o !  Será no dia 11/11, Sábado das 
Coordenação Lorena. 14h30 às 19h. Para todos que 

desejam ser recebidos como 
membros da IPI Maanaim por 
bat ismo, prof issão de fé ou 

Nesta Terça-feira, dia 31/10 às 20h transferência. Curso gratuito! 
para todos os presbíteros e pastores!  Inscrições com os facilitadores de 

célula ou pastores! Há a possibilidade 
de participação como ouvinte. A 
recepção dos membros será no dia 

Nesta Quarta-feira, dia 01/11 às seguinte, Domingo, dia 12/11!
20h! Para toda a liderança da igreja! 
Auxiliares também são convidados!

Leitura completa da Bíblia com 
No próximo Sábado, dia 04/11, às participação de toda a igreja! Dias 15 
9h30. Para todos os supervisores de a 18/11, Quarta-feira à Sábado. Início 
célula e pastores! Informações com na Quarta, 15/11 às 10h e término no 
Pr. Reinaldo. Sábado, 18/11 por volta das 17h. 

Lançamento  o f i c ia l  aqu i  no  
Acampamento da Família! Escala 
com períodos de 15 minutos de 

Terá início nas Celebrações do leitura já disponível! Teremos 
próximo Domingo, dia 05/11! O foco também este ano, o Seminário: ‘A 
desta estação é a Celebração!!! Bíblia na Reforma’, nos dias 16 e 

17/11 (Quinta e Sexta) às 20h e 
1 8 / 1 1  ( S á b a d o )  à s  1 6 h !  
Terminaremos com confraternização 

Comunicamos que no próximo às 17h! Vale a pena participar!!!
Domingo dia 05/11 as Celebrações 
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