
João Calvino (1509-1564) era ainda Primeira Igreja Presbiteriana no Brasil foi 
criança quando Martinho Lutero (1483- organizada no Rio de Janeiro, em 1862. 
1546) afixou as 95 teses à porta da Caberia à Alexander Blackford organizar, 
Catedral de Wittenberg, em 1517. A na cidade de São Paulo, em 1865, a 
conversão de Calvino ao protestantismo se Primeira Igreja Presbiteriana. Os 
deu somente em 1533, quando a Reforma missionários presbiterianos foram 
Luterana já avançava para a sua segunda recebidos com entusiasmo pela elite 
década de existência. Coube a esse intelectual brasileira, quase sempre em 
francês bastante reservado, em 1536, conflito com o obscurantismo da Igreja 
apresentar a sistematização mais ampla e Romana da época. Afinal, em que creem 
didática dos insights doutrinários de os presbiterianos? Como vivenciam sua 
Martinho Lutero na obra intitulada fé? O que significa ser presbiteriano? Ser 
Instituição da Religião Cristã. Refugiado presbiteriano é pertencer a uma igreja 
em Genebra, ao lado de outros refugiados q u e  é  u m a  c o m u n i d a d e .  O s  
das perseguições movidas pela Igreja presbiterianos não são uma corporação 
Católica Romana, João Calvino deu forma à religiosa, igreja composta apenas pelo 
doutrina e ao modo de organizar a igreja clero, ou uma empresa religiosa, dirigida 
cristã reformada. As igrejas presbiterianas por “pastores-proprietários”, para atender 
são descendentes da Reforma da Igreja de as necessidades de consumidores 
Genebra, liderada por João Calvino. religiosos. Presbiterianos não querem ser 
Entretanto, foi na Escócia que esse ramo “a única igreja verdadeira” sobre a terra. 
re formado adotou  a  des ignação Presbiterianos não querem que a igreja 
presbiteriana. O nome é proveniente do cresça a qualquer custo, mas almejam 
modo de tomar decisões e governar a que as pessoas cresçam em bondade e 
igreja. Os membros da igreja elegem, misericórdia. Presbiterianos lembram-se 
dentre os próprios leigos, pelo voto direto, a cada dia do que Cristo disse: “...tive 
seus representantes para o Conselho da fome, e me destes de comer; tive sede, e 
Igreja. As decisões administrativas, me destes de beber; era forasteiro, e me 
disciplinares e doutrinárias são tomadas hospedastes; estava nu, e me vestistes; 
por esse conselho de presbíteros. Daí enfermo, e me visitastes; preso e fostes 
serem chamadas de presbiterianas, ou ver-me” (Mt 25.35-36). Ser presbiteriano 
seja, igrejas que são governadas não por implica viver a fé cristã de forma madura e 
bispos, mas pelos presbíteros. John Knox coerente. O presbiteriano não foge das 
(1514-1572), um discípulo de João complexidades da vida com respostas 
Calvino, foi o principal reformador da igreja prontas. Menos ainda se vale o 
na Escócia. Francis Makemie (1658-1708) presbiteriano da infantilização por meio 
levou o presbiterianismo para os Estados do cultivo do pensamento positivo, 
Unidos quando este ainda era uma colônia chavões e superstições, mascarada sob a 
inglesa. Aliás, o único clérigo a assinar a designação imprecisa de fé. A fé 
Declaração da Independência dos EUA foi o presbiteriana possui um fundamento – 
pastor presbiteriano John Whiterspoon. Em Cristo. Antes e acima de tudo, trata-se de 
1859 chegou ao Brasil o missionário fé em Cristo, o Salvador!
presbiteriano Ashbel Green Simonton. A Pr. Valdinei Aparecido Ferreira
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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

NOVEMBRO

05 - Gisele Russo 
Canato Drumond - 

99701.7667

05 - Leonardo 
Hansaul de Souza - 

3357.4403

05 - Neuraci Jesus 
Bueno - 99960.2404

06 - Kauê Ribeiro de 
Castro Santos - 
99656.6652

08 - Deyse Maiara de 
Oliveira - 

99101.1127

10 - Micheline Prais 
de Aguiar Marim Gois 

- 99877.0060

12 - César Melgarejo 
- 99167.3901

12 - Eliane Briones 
Borges - 99994.1162

12 - Gabriel 
Francisco Carvalho 

Madeira - 
99809.4087

13 - Maurício Alves 
de Castro Santos - 

99656.6652

17 - Rafael Joshua de 
Almeida - 3354.4918

18 - Simone Hansaul 
Jorge - 99967.4931

 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: 
Cristiano de Sousa

Auxiliar: -

Dia/Horário Encontro:
Sábado às 17h30

       (41) 99869.5487

Supervisão: 
Presbº Jin Soo Chung

Pr. Reinaldo Briones
Superintendência: 

Semana 40
23/10 a 28/10

Seguimos meditando em nosso quarto de escuta em livros da Bíblia! Como 
preparação 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, Judas, Filipenses e Colossenses! Nesta 
semana vamos meditar em 1 e 2 Tessalonicenses! Que Deus ministre sua vida!

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Para viverdes por modo digno de Deus...

1 Ts 5:1-28

É a vontade de Deus a vossa santificação!

1 Ts 1:1-10

1 Ts 2:1-20

1 Ts 3:1-13

1 Ts 4:1-18

2 Ts 1:1-2:17

2 Ts 3:1-18

Vos tornastes imitadores nossos e do Senhor!

O Senhor vos faça crescer!

 O Deus da paz vos santifique em tudo!

Não cessamos de orar por vós...

Não vos canseis de fazer o bem!

24
12
50

00
47

195

M NAIMM NAIM

ESTAÇÃO DA COLHEITA 14º MARATONA DE LEITURA BÍBLICA
500 anos da Reforma Protestante

10º DIA DE JEJUM & ORAÇÃO

ESCOLA DE LIDERANÇA

VIGÍLIA DE AÇÃO DE GRAÇAS

FORMAÇÃO ESPIRITUAL

REUNIÃO DIACONIA

HONRA À LIDERANÇA
MINISTÉRIO DESPERTA DÉBORA

‘Mães que oram pelos filhos’

Estamos dando início hoje à esta 
estação, cujo foco é a Celebração!!! Leitura completa da Bíblia com 
Esta é a última Estação do Ciclo! participação de toda a igreja! Dias 15 

a 18/11, Quarta-feira à Sábado. Início 
na Quarta, 15/11 às 10h e término no 
Sábado, 18/11 por volta das 17h. 

Será nesta Quarta-feira, dia 08/11! Lançamento  o f i c ia l  aqu i  no  
Neste dia, vamos orar e jejuar juntos Acampamento da Família! Escala 
como igreja! Motivo: pelo novo local com períodos de 15 minutos de 
para a Maanaim! Não deixe de leitura já disponível! Teremos 
participar orando e jejuando! Atente também este ano, o Seminário: ‘A 
para o encarte com as orientações! 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 

Nesta Quarta-feira, dia 08/11 às às 17h! Vale a pena participar!!!
20h! Para toda a liderança da igreja! 
Auxiliares também são convidados! O 
encerramento das aulas deste ano 
s e r á  n o  d i a  2 9 / 1 1  c o m  Será no dia 24/11, Sexta-feira às 20h 
confraternização! Breve outras na Maanaim Centro Cívico! Contamos 
informações! com a participação de todas as 

células/supervisões! Encerraremos a 
Vigíllia com uma confraternização! 
Favor confirmar presença com seu 

Será no próximo Sábado, dia 11/11 facilitador! Vamos juntos relembrar 
das 14h30 às 19h. Último curso do os motivos de gratidão a Deus deste 
ano! Para todos que desejam ser ano na caminhada da Maanaim!
recebidos como membros da IPI 
Maanaim por batismo, profissão de 
fé ou transferência. Curso gratuito! 
Inscrições com os facilitadores de Será no dia 28/11, Terça-feira às 20h 
célula ou pastores! Há a possibilidade na Maanaim Centro Cívico! Para 
de participação como ouvinte. A todos os diáconos, diaconisas e 
recepção dos membros será no auxiliares!
próximo Domingo, dia 12/11!

Acontecerá nas Celebrações do dia 
03/12, Domingo às 10h30 e 19h no 

O próximo encontro será no dia Centro Cívico e 19h no Tanguá! 
13/11, Segunda-feira às 14h30 na Contamos com a presença de toda a 
Maanaim Centro Cívico! Informações l i d e r a n ç a  ( f a c i l i a t a d o r e s ,  
com a Coordenadora Lorena Cury. s u p e r v i s o r e s ,  p a s t o r e s ,  
‘Mães de joelhos, filhos de pé!’ coordenadores das áreas de apoio, 

etc...)! Não deixe de participar!
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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 leitura! Queremos animar todos os 
Reforma Protestante! Faremos a membros da Maanaim a se 
transmissão ao vivo da Maratona pelo envolverem neste tempo de busca a 
nosso site e canal da IPI Maanaim no Deus através da Sua Palavra! 
Youtube. Além da leitura, teremos o Dúvidas e informações favor procurar 
Seminário: ‘A Bíblia na Reforma’ nos um dos pastores! Encerraremos a 
dias 16 e 17/11, Quinta e Sexta-feira Maratona com um tempo de 
às 20h dia 18/11, Sábado às 16h Vale confraternização (comes e bebes) e 
a pena participar 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! Queremos 
desde já você pode fazer sua inscrição fechar a escala até o dia 12/11!!!
e de sua célula para participar da Pr. José Augusto Moser Cury
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