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Ano XX

“Antes de tudo, pois, exorto que se use a 
prática de súplicas, orações, 

intercessões, ações de graças, em favor 
de todos os homens... o qual deseja que 

todos os homens sejam salvos e 
cheguem ao pleno conhecimento da 

verdade.” 1Tm 2:1-4

Como já temos divulgado, neste ano de 

2018 continuaremos com o tema que e nosso fruto sempre será escasso. 
norteou nossa caminhada em 2017: “IDE... Fique atento, assuma o compromisso de 
e fazei discípulos”. Nesse texto gostaria de ser um intercessor - interceda pelos 
chamar sua atenção para o primeiro pastores da igreja e pelo Conselho, nós 
aspecto do “IDE” (Intercessão, Discipulado e precisamos de sua cobertura em oração; 
Evangelização), e falar um pouco sobre a interceda por sua célula a fim de que Deus 
ordem de intercedermos, dada nas a use como um instrumento para que 
Escrituras Sagradas. A intercessão é o tipo outros conheçam a Cristo; ore pelo seu 
de oração no qual enfocamos as facilitador e para que o Senhor lhe conceda 
necessidades dos outros (seja uma nação, unção e capacitação para pastorear seu 
governos, àqueles que estão a serviço do pequeno rebanho; interceda pelos 
Reino, pela salvação de pessoas, etc...). A missionários, pelas crianças e jovens de 
intercessão é um tipo de oração muito nossa comunidade de fé. Esteja sensível ao 
abrangente, e é importante sublinhar que Espírito Santo, pois ele lhe dará também o 
todo o crente tem um chamado para discernimento sobre os motivos que 
interceder. Em Ezequiel 22:30, o Senhor diz: precisam ser levados diante do trono de 
“Procurei alguém que erguesse um muro se Deus.
colocasse na brecha diante de mim e esse Orlando Boyer, em seu livro “Heróis da fé” 
povo, em favor dessa terra, para que eu não diz: “Jesus nos chama para trabalhar e 
a destruísse, mas não encontrei ninguém.” orar. É de joelhos que a igreja de Cristo 
Nossa intercessão faz toda a diferença para avança”. Nenhum homem ou mulher que 
que nossa vida seja frutífera, e ela é o tipo de fez diferença no Reino de Deus nesta terra, 
oração mais importante para alcançarmos foi alguém que abriu mão dessa arma 
os perdidos e renovar a igreja. A oração poderosa – eu quero fazer parte do time 
intercessória nos reveste de poder espiritual das pessoas que não desperdiçaram seu 
para realizar a obra de Deus, nos traz tempo e propósito de vida, e que 
livramentos e libera o poder do Espírito mantiveram-se fiéis a Deus e alinhados 
Santo para operar nos corações mais com seu propósito. 
endurecidos. Que Deus nos desperte para a intercessão 
Queremos que a intercessão pela vida e e que possamos ver o poder do Espírito 
missão da igreja seja uma prática constante Santo ser liberado abundantemente em 
entre os membros da IPI Maanaim, sem nosso meio.
oração jamais haverá crescimento espiritual Pr. Luis Roberto S. Pinho

‘‘IDE’’ - O PODER DA INTERCESSÃO
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Tanguá

Rua A lber to  Krause,  1448
Tanguá - Almirante Tamandaré - PR

Celebração Domingo às 19h

Centro Cívico

Celebração Domingo às 10h30

Rua José Sabóia Cortês, 330
Centro Cívico - Curitiba-PR

Podcast: http://ipimaanaim.org.br/feed/podcast
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IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE MAANAIM

17/03 - MARILISSA A. DE CASTRO SANTOS - 99639-4184

17/03 - MARLI COHEN LAGO ROVANI - 99677-1837

18/03 - JOSÉ ANCELMO DE SOUSA - 98838-7165

20/03 - NOELI DE F. S.G. MORO CONKE - 98851-1323

21/03 - LORIANE URBANOWICZ LEITE - 98513-1323

14/03 - FRANCISCO ACIR WOSCH - 98438-4043

15/03 - GUSTAVO FRANCO GOIS - 99826-1800

16/03 - JULIANA ALMEIDA PAES DO LAGO - 98898-9788

17/03 - KÁTIA REGINA G. DA SILVA RUSSI - 99675-9018

02/03 - ALISSON PEDROSO RIBEIRO - 99710-3625

08/03 - MERCEDES MONTOZA BRIONES - 98809-1434

07/03 - DANIEL RAMOS PONTONI - 99615-7711

10/03 - ANA PAULA DE MOURA BRIONES - 98877-6569

13/03 - ISMAEL SOUZA OLIVEIRA - 99638-8051

13/03 - PEDRO ALVIM ANDRADE DE SOUZA - 3657-3308

14/03 - ALCIONE H. DA SILVA MARIANO - 99735-8284

22/03 - CAROLINA F. RUBIN DE OLIVEIRA - 99999-4271

22/03 - LUIZ CARLOS DE SOUZA FILHO - 99681-9379

23/03 - EDUARDO ALBERTO BERNARDES - 99948-2996

24/03 - GABRIELA HANSAUL JORGE - 99861-4797

24/03 - YARA LÚCIA GERVASIO - 99993-6391

25/03 - DILMA MARIA DE OLIVEIRA ALVIM - 98815-6822

25/03 - LUIZ FERNANDO S. OLIVEIRA NETO - 3047-3146

25/03 - MIRIAN SANTOS - 99967-1045

29/03 - ROSENY DA SILVA FARIAS - 99675-9016
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O Conselho da IPI Maanaim CONVOCA 

todos os membros da igreja para 
participação nas Assembleias (Ordinária 
& Extraordinária) que acontecerão no dia 
25 de março, Domingo às 8h30 na 
Maanaim Centro Cívico. Atenção! A 
Assembleia Extraordinária será na 
sequência da Ordinária e neste dia, 
teremos Celebração única no Centro 
Cívico às 10h30 para que os membros do 

Celebração! É dever de todo membro Tanguá também possam participar das 
participar, sendo também um direito Assembleias. A pauta da Ordinária será: 
exercer o voto para os cargos de oficiais Prestação de Contas do ano de 2017 e da 
da igreja (presbíteros e diáconos). Extraordinária: Eleição de presbíteros(as) 
Pedimos a todos que agendem desde já e diáconos(isas) e, aprovação de novo 
este compromisso em suas agendas e estatuto.  É  muito  impor tante a  
estejam orando por direção de Deus para participação de todos, pois cada 
cada um dos assuntos que serão assembleia possui uma regra sobre o 
tratados.  Qualquer dúvida, favor quórum para aprovação dos assuntos!!! 
conversar com algum dos pastores! Daremos início às 8h30 em 1ª convocação 
Contamos com o apoio e a participação e 9h00 em 2ª convocação, por isso 
de todos os membros da igreja! pedimos a todos que cheguem no horário 

para que possamos concluir  as 
Assembleias antes do horário de início da Pr. José Augusto Moser Cury

AGENDA MAANAIM 2018

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA & 
EXTRAORDINÁRIA

FORMAÇÃO ESPIRITUAL

REUNIÃO CONSELHO

DESPERTA DÉBORA
‘Mães orando pelos seus filhos’

CELEBRAÇÃO DE PÁSCOA
‘‘Está consumado’’ Mc 15:37

ESCOLA DE LIDERANÇA

MAANAIM EM MISSÕES

VIGÍLIA DE ORAÇÃO

ENCONTRÃO DAS DÉBORAS
Curitiba e Região  Metropolitana

14h30. Será um momento de louvor, 
oração e confraternização das mães que 

Ficou pronta! Já está disponível em nosso fazem parte do Desperta Débora. 
site, a agenda com todos os nossos Convidamos TODAS as mães da Maanaim 
e v e n t o s  d o  a n o .  A c e s s e :  para participar.
ipimaanaim.org.br/os-boletins baixe o 
arquivo e fique por dentro do que 
acontecerá na Maanaim. 

Como acontece todos os anos, teremos 
neste mês, no dia 25/03, nossa 

ATENÇÃO! No Sábado, dia 03/03, vai Assembleia Ordinária (para prestação de 
acontecer o primeiro curso de Formação contas do ano de 2017) e Extraordinária 
Espi r i tua l  deste  ano.  Todos os  (onde faremos a aprovação do novo 
interessados em se tornar membros da estatuto e eleição de Presbíteros e 
Maanaim devem fazer este curso. Será Diáconos). Todos os membros da 
das 14h30 às 19h, na Maanaim Centro Maanaim estão convocados. Não falte! 
Cívico. Confirme sua presença com seu 
facilitador. 

A 3ª reunião de 2018 será no dia 27/03, 
Terça-feira às 20h! Para todos os pastores 
e presbíteros!

Os próximos encontros serão nos dias 05 
e 19/03 (encontros quinzenais). Sempre 
nas segundas-feiras às 14h30. Detalhes 
com a Lorena Cury!

Nossa Celebração de Páscoa vai 
acontecer no dia 01/04, às 20h. Será 
celebração única, ou seja, não haverá 

P A S T O R E S ,  S U P E R V I S O R E S ,   c ulto no Tanguá. Ore e convide seu oikós 
FACILITADORES E LÍDERES DE ÁREAS DE pois a celebração será evangelística.
APOIO, ATENÇÃO!!! Vai começar a Escola 
de Liderança 2018. Será na quarta-feira, 
dia 07/03, às 20h na Maanaim Centro 
Cívico. Reserve suas quartas para isso! No mês de fevereiro apresentamos a 
Não falte! primeira missionária que a Maanaim irá 

enviar ao campo. A irmã Dirce Verburg 
entendeu o chamado de Deus e será 
enviada ao continente africano ainda este 

Nossa primeira vigília do ano vai ano (país a ser definido em conjunto com 
acontecer no dia 09/03, sexta-feira às a MIAF - Missão para o Interior da África). 
20h. Neste ano com novo formato. Não Em virtude disso, a Dirce já está 
fique de fora! Venha orar conosco! organizando uma lista com interessados 

em receber seus boletins de oração e 
informações do campo missionário. Se 
você tem interesse em se engajar orando 
de forma específica por ela entre em 

Esse evento deve reunir mães de várias c o n t a t o :  ( 41 )  9 9 8 6 2 - 31 8 0  o u  
igrejas da região, que estarão na dirceverburg@yahoo.com.br. Vamos fazer 
Maanaim Centro Cívico no dia 17/03, às missões junto com a Dirce!

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA & EXTRAORDINÁRIA

04/02 – Início da Estação do Cultivo – Foco: Evangelização

05/02 – Início dos Encontros do Desperta Débora – Encontros quinzenalmente às 

segundas-feiras às 14h30 – Informações com Lorena Cury;

23-24/02 – Retiro de Líderes – Sexta das 20 às 22h e Sábado das 9 às 18h na Maanaim 

Centro Cívico – Líderes, favor confirmar presença com seus supervisores.

18/02 – Abertura Quadrimestre TC – 'Poder & Testemunho': Atos dos Apóstolos 

(confirmar com Ana Paula);
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