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DEZEMBRO

04 - Ruth Pasquini 
Pires - 99995.4610

06 - Rafael Kanitz 
Braga - 98888.8237

10 - Michelle Gandin 
Vichiatto - 

98844.7451

12 - Flávio de Jesus 
Wosch - 99904.9316

12 - Leônidas Moro 
Conke Júnior - 
99911.6779

13 - Marcela Mydore 
Hassumi - 

99907.0299

13 - Marcelo Makoto 
Hassumi - 

99930.5833

15 - André Honorato 
Koglin

15 - Nickolas Conke 
de Freitas - 
3026.3567

16 - Claudio Hansaul 
- 3023.3015

16 - Eva Aparecida 
Cologi - 98514.9681

16 - Maria Cristina 
Toledo Sawaya - 

99186.8185

17 - Reinaldo 
Montoza Briones - 

99968.4580
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

Jesus precisava passar um tempo a sós com 
Seu Pai. Então, quanto mais nós? Ele é o 
nosso exemplo. Lucas 5:16 diz: “…Jesus 
retirava-se para lugares solitários, e orava”. 
Lucas 5:15 explica que a fama de Cristo 
estava se espalhando, e o sucesso de Seu 
ministério O compeliu a passar mais tempo 
com Deus. No meio de um ministério cada 
vez mais ocupado, Ele se separava da 
multidão para um tempo em silêncio. 
Marcos 1:35 diz: “De madrugada, quando 
ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu 

uma pergunta, ou como ministrar a um 
de casa e foi para um lugar deserto, onde 

membro ferido do grupo. Líderes de célula 
ficou orando”. Antes que seu dia começasse 

se movendo debaixo do direcionamento de 
a ficar ocupado, Jesus passava um tempo 

Deus têm um senso de direção e liderança 
com o Pai. Um tempo de devocional diário é 

intocável. Membros do grupo respondem a 
a única disciplina mais importante na vida 

um líder que ouve de Deus e conhece o 
cristã. Durante esse período diário, Jesus 

caminho. Deus traz sucesso. Alguns 
nos transforma, nos alimenta e nos dá nova 

cristãos resistem a noção de separar um 
revelação. Por outro lado, não passar tempo 

tempo diário para buscar a Deus. Alguns 
suficiente com Deus pode trazer a agonia da 

até dizem, “Eu oro o tempo todo”. Sim, a 
derrota. Quantas vezes nós corremos para 

Bíblia nos diz para orar sem cessar (1 
fora da casa, esperando realizar um pouco 

Tessalonicenses 5:17), e Paulo nos implora 
mais, só para voltarmos machucados, 

a “…orar todo o tempo com toda oração e 
depr imidos e magoados? Quando 

súplica no Espírito” (Efésios 6:18). Mas 
começamos o dia sem ter tempo com nosso 

Jesus nos dá o outro lado da moeda. Ele diz 
Senhor, nos falta energia e alegria para 

em Mateus 6:5-6, “E, quando orares, não 
enfrentar as exigências da vida. Em meu 

sejas como os hipócritas; pois se 
projeto de pesquisa de 700 líderes de 

comprazem em orar em pé nas sinagogas, 
células em oito países, a vida devocional dos 

e às esquinas das ruas, para serem vistos 
líderes apareceu consistentemente entre as 

pelos homens. Em verdade vos digo que já 
três principais variáveis mais importantes. 

receberam o seu galardão. Mas tu, quando 
Em outras palavras, aqueles líderes de 

orares, entra no teu aposento e, fechando 
célula que gastavam mais tempo em suas 

a tua porta, ora a teu Pai que está em 
devocionais diárias eram mais suscetíveis a 

secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te 
efetivamente conduzir seu grupo de célula à 

recompensará publicamente”. Esses 
multiplicação do que aqueles que gastavam 

versos mapeiam um momento específico 
menos. Durante momentos silenciosos a 

separado para buscar o Pai - um momento 
sós com o Deus vivo, o líder de célula ouve a 

para meditar em Sua Palavra, ouvir a voz do 
voz de Deus e recebe Seu direcionamento. 

Espírito, adorá-Lo e interceder por 
Nesses momentos quietos, o líder 

outros!
compreende como lidar com a falação 

Joel Comiskey 
constante, como esperar pela resposta de 

www.celulas.com.br
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Facilitador: 
Luis Roberto (Chico)

Auxiliar: -

Dia/Horário Encontro:
Sábado às 16h

       (41) 99741.3742

Supervisão Tanguá:
Pr. Luis Roberto

Pr. Reinaldo Briones
Superintendência: 

Semana 44
20/11 a 25/11

Esta semana vamos meditar na 1ª Carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios! Você 
já leu esta carta inteira? Que o Deus da Palavra possa ministrar grandemente 
seu coração! Separe tempo, leia calmamente e medite nestes versículos! Um 
tempo abençoado de quarto de escuta a todos! 

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Glorificai a Deus no vosso corpo!

1 Coríntios 11:1-12:31

Quem pensa estar de pé, que não caia!

1 Coríntios 1:1-3:23

1 Coríntios 4:1-6:20 

1 Coríntios 7:1-8:13

1 Coríntios 9:1-10:33

1 Coríntios 13:1-14:40

1 Coríntios 15:1-16:24

Não haja entre vós divisões...

Se alguém ama a Deus é conhecido d´Ele!

Sejam meus imitadores!

Segui o amor e procurai os dons...

A graça de Jesus seja convosco!
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REUNIÃO COMUNICAÇÃO CELEBRAÇÃO DE NATAL
‘Esperança de nova vida’. Ap 21:5

ENCERRAMENTO 
QUADRIMESTRE TC

‘Andanças e Mudanças’

RECESSO DAS CÉLULAS

MINISTÉRIO DESPERTA DÉBORA
‘Mães que oram pelos filhos’

RECESSO DAS CELEBRAÇÕES

CONFRATERNIZAÇÕES 
DAS CÉLULAS

ORIENTAÇÕES PARA O RECESSO

11º DIA DE JEJUM & ORAÇÃO

Nesta Terça-feira, dia 04/12 às 14h 
na Maanaim Centro Cívico. Para Celebração ÚNICA e evangelística no 
todos os integrantes desta Área de dia 17/12, Domingo, com horário 
Apoio! Informações com Pr. Zéu. especial, às 20h na Maanaim Centro 

Cívico. Neste dia não acontecerão: a 
Celebração pela manhã e no Tanguá. 
Agende esta data! Vamos juntos 
celebrar o Natal! Convide seu oikós e 
ore por esta celebração!

Será no dia 09/12, Sábado às 10h. 
Início com café da manhã para toda a 
família!. Informações e Inscrições 
c o m  A n a  P a u l a  o u  D a i a ny.  Os encontros de célula estarão em 
Investimento por família: R$ 10. r e c e s s o  d e  1 8 / 1 2 / 2 017  a  
Incentivamos todos os pais com 20/01/2018, mas animamos todas 
filhos no Trabalho em Conjunto a as células a realizarem encontros 
virem participar com seus filhos! informais neste período! A Abertura 

Oficial das atividades do próximo ano 
acontecerá nas Celebrações do dia 
21/01/2018!!!

ÚLTIMO encontro de 2017 com 
confraternização no dia 11/12, 
Segunda-feira às 14h30 na Maanaim Durante o recesso não acontecerão 
Centro Cívico! Outras informações Celebrações no Tanguá e também à 
com a Coordenadora Lorena Cury. noite no Centro Cívico. Durante este 

período, as Celebrações acontecerão 
somente no Centro Cívico às 10h30 
nestas datas: 24 e 31/12/2017; 07 e  
14/01/2018!! As Celebrações no 

Incentivamos todas as células a Tanguá retornam somente no dia 
r e a l i z a r e m  u m  e n c o n t ro  d e  21/01/2018! 
confraternização de final de ano na 
Semana de 11 a 16/12, antes do 
início do recesso dos encontros de 
célula! Durante o período de 18/12/2017 a 

20/01/2018 TODAS as atividades da 
igreja estarão em recesso, exceto as 
Celebrações (dias/horários citados 

ÚLTIMO de 2017! Será no dia 13/12, no aviso acima), inclusive as 
Quarta-feira! Iremos jejuar e orar pela ministrações do Trabalho em 
Celebração Evangelística de Natal do Conjunto (TC), por isso pedimos aos 
dia 17/12! O encarte com as pais que atentem para seus filhos nas 
o r i e n t a ç õ e s  s e r á  e n t r e g u e  Celebrações neste período! Estas 
juntamente com o boletim no próximo ministrações retornam dia 21/01!
Domingo, dia 10/12!
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CELEBRAÇÃO DE NATAL
‘Esperança de nova vida’

‘Eis que faço novas todas as coisas’. 
Ap 21:5

Nossa Celebração de Natal neste ano 
será única no dia 17/12, em horário 
especial, às 20h na Maanaim Centro 
Cívico. Neste dia não acontecerá 
celebração pela manhã nem no 
Tanguá. Queremos reunir toda a igreja 
para esta celebração especial que 
será também evangelística, por isso, esperança de viver um nova vida, 
animamos todos a convidarem seu preparada por Deus para aqueles 
oikós, ou seja, colegas, amigos, que crêem. Queremos então desafiar 
vizinhos e familiares para ouvirem todos os membros da Maanaim a 
sobre  o  verdade i ro  Nata l ,  o  estarem presentes, bem como 
nascimento de nosso Senhor Jesus convidarem pessoas! É tempo de 
Cristo neste mundo, trazendo celebrar o Natal! Pedimos o apoio de 
salvação a todo aquele que crê n´Ele. t o d o s  n a  d i v u l g a ç ã o  d e s t a  
Queremos celebrar o Natal juntos e celebração também nas redes 
esta celebração marca o término das sociais e grupos de Whatsapp! Vamos 
atividades de 2017, pois no dia 18/12 lotar o Espaço Maanaim e elevar a 
daremos início ao recesso, quando Deus louvor e adoração pelo Natal e 
acontecerão apenas as Celebrações também sermos animados com a 
pela manhã. Escolhemos como tema: esperança que vem d´Ele! Que cada 
‘Esperança de nova vida’, pois um viva intensamente a sua nova 
justamente isso é o que Natal significa vida! Deus os abençoe!!!
para nós! Deus enviou seu Filho e isso 
trouxe esperança para a humanidade, Pr. José Augusto Moser Cury
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