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NOVEMBRO

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

20 - Ester Priscila Ott 
de Souza - 

99974.8655

21 - Rita Aparecida 
Marques - 

99888.3939

21 - Vilma de Fátima 
Reis - 3657.6856

23 - Gabriel Martins 
dos Santos - 
98454.0529

24 - Gustavo dos 
Santos Cordeiro - 

99894.9895

24 - Marcelo 
Rodrigues de 

Gouveia - 
99179.6261 

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

Nesta Quarta-feira, dia 15/11 às 10h 
daremos início à mais uma Maratona 
de Leitura Bíblica! Já são 14 anos onde 
juntos como igreja, fazemos a leitura 
completa das Escrituras Sagradas, de 
Gênesis a Apocalipse, revezando os 
leitores a cada 15 minutos em um 
espaço de em torno de 80 horas! O 
término está previsto para Sábado, dia 
18/11 por volta das 18h. Queremos 
animar todos a participarem e o 

que se trata de uma exposição de desafio que queremos deixar é de 
Bíblias diversas, antigas e atuais, em fecharmos a escala ainda HOJE, para 
diferentes versões em português, que ao dar início à Maratona já 
bem como traduções nas mais tenhamos toda a escala preenchida 
diferentes línguas. Vale a pena com participação de todas as células e 
conferir! Quero desafiar também consequentemente de toda a 
quem puder, a estar conosco nas Maanaim. Para este ano, nossa 
madrugadas lendo a Palavra de Deus, Maratona terá a temática dos ‘500 
o que sempre é uma experiência anos da Reforma Protestante’ 
marcante, em poder ouvir a Deus em celebrada no último dia 31 de outubro, 
um horário de silêncio absoluto e recordando com gratidão que uma das 
d e d i c a r  h o r a s  p r e c i o s a s  à s  bases da Reforma foi o entendimento 
Escrituras! Você tem o hábito de ler a de que apenas as Escrituras Sagradas 
Palavra de Deus? Permita o Senhor são de fato a Palavra de Deus e 
ministrar seu coração e te animar e instrução para a vida do cristão. O 
incentivar a crescer nesta área famoso ‘Sola Scriptura’. Faremos a 
através de tudo o que ocorrerá nesta transmissão da Maratona em vídeo ao 
nossa 14ª Maratona de Leitura v i v o  p e l o  n o s s o  s i t e  
Bíblica! Vamos celebrar os 500 anos (www.ipimaanaim.org.br) e estaremos 
da Reforma Protestante (a qual teve atualizando as informações do 
seu marco de início em 31/10/1517) andamento da Maratona através das 
lendo as Escrituras e ouvindo a Deus nossas redes sociais. Você já se 
para o que Ele anseia para a Sua i n s c r e v e u ?  N ã o  p e r c a  e s t a  
igreja para os dias de hoje! A Deus oportunidade, ainda temos horários 
toda honra, glória a louvor! Soli Deo disponíveis... Como sempre fazemos 
Glória!ano a ano teremos o ‘Museu da Bíblia’, 

Pr. José Augusto Moser Cury
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Estamos

Pr. José Augusto Moser Cury 11

Facilitador: 
Eder Valentim

Auxiliar: Giliard

Dia/Horário Encontro:
Sábado às 20h

       (41) 99106.5924

Supervisão: 
Pr. José Augusto

Pr. José Augusto
Superintendência: 

Semana 41
30/10 a 04/11

Seguimos meditando em nosso quarto de escuta em livros da Bíblia! Como 
preparação para a 14ª Maratona de Leitura Bíblica que será nesta semana, de 
15 a 18/11 na Maanaim Centro Cívico! Já meditamos em: Gl, Ef, Fp, Cl, 1 e 2 Ts, 
1 e 2 Tm, Tt, Fm, 1, 2 e 3 Jo e Jd! Nesta semana vamos meditar em 1 e 2 Pedro ! 
Que fale ao seu coração de maneira especial!

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Vós sois raça eleita, sacerdócio real...

1 Pd 5:1-14

Não estranheis o fogo ardente que surge em vós

1 Pd 1:1-25

1 Pd 2:1-25

1 Pd 3:1-22

1 Pd 4:1-19

2 Pd 1:1-21

2 Pd 2:1-3:18

Pois fostes regenerados...

Estando sempre preparados para responder...

 Pastoreai o rebanho de Deus como Ele quer!

Jamais profecias foram dadas por vontade humana

Empenhai-vos por serem achados por Ele em paz!
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MINISTÉRIO DESPERTA DÉBORA
‘Mães que oram pelos filhos’

REUNIÃO CONSELHO
14º MARATONA DE LEITURA BÍBLICA

500 anos da Reforma Protestante

REUNIÃO DIACONIA

HONRA À LIDERANÇA

ESCOLA DE LIDERANÇA

11º DIA DE JEJUM & ORAÇÃO

REUNIÃO COMISSÃO 
ADMINISTRATIVA

CELEBRAÇÃO DE NATAL

VIGÍLIA DE AÇÃO DE GRAÇAS

com a participação de todas as 
células/supervisões! Encerraremos a 
Vigíllia com uma confraternização 

O próximo encontro será AMANHÃ, (contribuição de R$ 50/célula)! Favor 
dia 13/11, Segunda-feira às 14h30 conf irmar presença com seu 
n a  M a a n a i m  C e n t ro  C í v i c o !  facilitador! Vamos juntos relembrar 
Informações com a Coordenadora os motivos de gratidão a Deus deste 
Lorena Cury. ‘Mães de joelhos, filhos ano na caminhada da Maanaim!
de pé!’

Será no dia 28/11, Terça-feira às 20h 
na Maanaim Centro Cívico! Para 

Leitura completa da Bíblia com todos presbíteros, presbíteras e 
participação de toda a igreja! Dias 15 pastores!
a 18/11, Quarta-feira à Sábado. 
Início nesta Quarta, 15/11 às 10h e 
término no Sábado, 18/11 por volta 
das 18h. Escala com períodos de 15 Será no dia 28/11, Terça-feira às 20h 
minutos de leitura disponível!  na Maanaim Centro Cívico! Para 
Terminaremos com confraternização todos os diáconos, diaconisas e 
às 17h! Vale a pena participar!!! auxiliares!
Teremos transmissão on line da 
Maratona pelo site da igreja!

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

Nesta Quarta-feira, dia 15/11 NÃO Centro Cívico e 19h no Tanguá! 
teremos encontro devido à realização Contamos com a presença de toda a 
da 14ª Maratona de Leitura Bíblica! l i d e r a n ç a  ( f a c i l i t a d o r e s ,  
Faltam apenas dois encontros para s u p e r v i s o r e s ,  p a s t o r e s ,  
terminar as atividades deste ano, nos coordenadores das áreas de apoio, 
dias 22/11 e 29/11 quando teremos etc...)! Não deixe de participar!
o encerramento das aulas com 
confraternização! 

Será no dia 13/12, Quarta-feira! 
Iremos jejuar e orar pela Celebração 
de Natal! Encarte com orientações no 

No próximo Sábado, dia 18/11 às dia 10/12!
10h na Maanaim Centro Cívico. Para 
todos os integrantes desta Comissão! 
Informações com Pr. Zéu.

Será no dia 17/12, Domingo às 20h 
na Maanaim Centro Cívico. Neste dia 
não acontecerão: a celebração pela 

Será no dia 24/11, Sexta-feira às 20h manhã e no Tanguá. Agende esta 
na Maanaim Centro Cívico! Contamos data! 
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VIGÍLIA DE AÇÃO DE GRAÇAS

No dia 24/11, Sexta-feira às 20h 
acontecerá nossa ‘Vigília de Ação de 
Graças’! Temos realizado anualmente 
este evento com o propósito de 
louvarmos e agradecermos a Deus 
pelas bênçãos, conquistas e seu 
cuidado com sua igreja ano após ano! 
Queremos animar todos os membros 
da Maanaim bem como todas as 
células a participarem! Estamos já na 
‘Estação da Colheita’, cujo foco é a supervisores tiveram um tempo para 
‘celebração’ e a Vigília é uma grande conversar sobre isso). Queremos ver 
oportunidade de celebrarmos juntos todos engajados neste tempo 
ao Senhor por tudo o que Ele tem feito. especial de gratidão! Ao final da 
Além de um período de louvor e Vigília teremos um tempo de 
gratidão pelas conquistas da confraternização (com comes e 
Maanaim em 2017, contaremos com bebes) e para isso estamos pedindo 
a participação das Supervisões de uma ajuda das células no valor de R$ 
Célula (Presbº Jin, Presbª Mari, Pr. 50 por célula para que possamos ter 
Chico, Christina, Diác. Nelson e Pr. um lanche bem gostoso (maiores 
Zéu) com 15 minutos para cada informações, favor conversar com 
supervisão, podendo expressar seu facilitador de célula). Quais são 
gratidão das maneiras mais variadas e os seus motivos de gratidão a Deus 
criativas (música, vídeo, esquete, por este ano de 2017? Vamos 
testemunho, etc...). Cada supervisão relembrar os feitos do Senhor e 
está se organizando com suas células apresentar a Ele nossa expressão de 
para  de f in i r  como será  sua  gratidão! Não deixe de participar! 
participação (na última quarta-feira na 
Escola de Liderança, os facilitadores e Pr. José Augusto Moser Cury


	Página 1
	Página 2

