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Ano XX

'aquele que diz que permanece nele, esse 

deve também andar assim como ele andou'. 

1 Jo 2:6

De acordo com nosso tema do ano, 'IDE... e 

fazei discípulos', temos três alvos em nossa 
caminhada como igreja neste ano de 2018, 
crescermos na intercessão, discipulado e 
evangelização! Estes já foram nosso alvo em 
2 017  e  qu e r e m o s  c o n t i n u a r  n o s  
desenvolvendo nestas áreas. No boletim do 

fé. Você já discipulou alguém? Já perguntou 
mês passado, o Pr. Luis Roberto, escreveu 

para Deus se Ele está te chamando para 
um texto aqui sobre a 'intercessão' e hoje 

isso hoje? Aceita este desafio? Queremos 
quero te desafiar a refletir e crescer na área 

como igreja crescer nesta área e para isso, 
do 'discipulado'. Mas, o que significa 

cada um de nós precisa aceitar este desafio! 
'discipulado'? Em nossa realidade cristã, 

Você já foi discipulado por alguém? Procure 
discipulado tem a ver com caminhar com 

alguém da sua célula que possa caminhar 
Jesus, ser discípulo do mestre, andar nos 

com você e também ofereça discipular outra 
caminhos que Ele andou, viver os princípios 

pessoa, pois com certeza você irá 
do reino de Deus!  Então creio que a pergunta 

experimentar crescimento e ter novas 
importante a ser feita é: temos andado assim 

experiências com Jesus durante todo este 
como Ele andou? Como vivo minha fé? Todo 

processo. O apóstolo Paulo cita que no 
dia, em todo lugar? Ser discípulo de Cristo é 

processo de discipulado, muitas pessoas 
fazer o que Ele fazia, agir como Ele agia! Um 

participam de alguma forma, pois vivemos 
grande desafio, não é mesmo? Mas também 

como igreja, Corpo de Cristo, 'Eu plantei, 
um grande privilégio. Antes de respondermos 

Apolo regou; mas o crescimento veio de 
ao chamado de irmos e fazermos discípulos, 

Deus. De modo que nem o que planta é 
precisamos revisar o nosso discipulado e nos 

alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, 
ajustarmos para caminharmos com Cristo, o 

que dá o crescimento. Ora, o que planta e o 
obedecermos e vivermos de maneira a 

que rega são um; e cada um receberá o seu 
agradar a Deus em todas as coisas da nossa 

galardão, segundo o seu próprio trabalho. 
vida. Há um poder no discipulado, pois à 

Porque de Deus somos cooperadores; 
medida que as pessoas veem em nós 

lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós'. 1 
verdadeiros discípulos de Jesus, serão 

Co 3:6-9. Que possamos ser cooperadores 
impactadas a desafiadas a também 

de Deus no trabalho de discipularmos 
caminharem com Ele. Outro aspecto que 

pessoas para que estas caminhem com Ele. 
mostra nossa disposição como discípulo em 

Que Deus nos abençoe para que sejamos 
obedecer e viver a fé é nos dispormos a 

discípulos diligentes e possamos ser usados 
discipularmos outras pessoas. Muitos dizem 

por Deus de maneira poderosa no 
não estar prontos, mas não há um padrão 

discipulado de outras pessoas, fazendo 
para isso, à medida que recebo de Cristo 

discípulos de Cristo sempre e não de nós 
posso compartilhar com outro e então posso 

mesmos!
sempre discipular alguém que esteja apenas 

Pr. José Augusto Moser Curyum passo atrás de mim nesta caminhada de 

‘‘IDE’’ - O PODER DO DISCIPULADO
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IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE MAANAIM

11/04 - JANAÍNA FREITAS S. PEIXOTO - 99638-0261

11/04 - SIDNEI JOSÉ LEITE - 99680-0461

12/04 - IVANI XAVIER DE LIMA - 99921-9660

07/04 - RAPHAEL KANIA DE ALMEIDA - 99661-6266

10/04 - JORGE CURY NETO - 99111-5151

10/04 - MARIA XAVIER DE C.MACEDO - 99874-8490

11/04 - EMÍLIA REBONATO IVANKI - 98403-8585

01/04 - MARILZA CARVALHO DOS S. HASSUMI - 99672-7899

02/04 - EDELZIRA L.AZEVEDO DE SOUZA - 98718-1153

01/04 - MYRTES L.VASCONCELOS DE ALMEIDA - 9979-2270

02/04 - LAIS ZAGO BURDA - 99849-5661

06/04 - RUTH PASSOS DO PINHO - 3387-5033

07/04 - DANIEL CHUNG - 99938-7273

07/04 - JOSÉ AUGUSTO M. CURY - 98408-6991

14/04 - MARCELO CIDADE DE MOURA - 98836-2139

14/04 - MARIA DE OLIVEIRA MACEDO - 99654-7804

16/04 - GUSTAVO K. DO LAGO BRAGA - 3088-8847

18/04 - LAIS MILENA DE S.SALDANHA - 99118-3562

21/04 - DIRCEU STRESSER - 98453-2651

23/04 - CRISTHIANO ROVANI - 99637-2795

25/04 - ERICA SANTANA DOS PASSOS - 98491-9616

26/04 - MARIA IZABEL RIBAS DE CASTRO - 3376-0605

27/04 - IÊDA ROBERTA C.S.DE ALMEIDA  - 99974-2781

27/04 - SELMA LOREGA B.DE MORAES - 99127-8897

28/04 - JOSÉ CARLOS EGG - 99958-9445

30/04 - LORENZO CONKE DE FREITAS - 3026-3567

30/04 - ROSANE GOMIDE DA CRUZ  - 99921-6688
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profissionais da área da educação 
com o tema: ‘Educando filhos numa Pais, educadores e interessados 
sociedade plural’ .  Será uma temos um convite especial para 
oportunidade de aprendizado e troca vocês. Neste mês iniciaremos o curso 
de experiência com outros pais. ‘Educando Filhos’ onde trataremos 
Estamos oferecendo este curso para temas pertinentes e importantes 
todos os pais da Maanaim, relacionados ao desafio de educar 
espec ia lmente  aque les  que  filhos nos dias de hoje, como: A bíblia 
possuem filhos no Trabalho em como base para a educação, 
Conjunto, mas também será aberto C o n s t r u ç ã o  d a  I d e n t i d a d e ,  
ao público em geral que tenham Expressando Afetividade, Ideologia 
interesse no assunto (sendo de gênero e homossexualidade, 
membro ou não da Maanaim). Limites no uso das tecnologias… e 
Aproveite esta oportunidade para q u e  s e r ã o  m i n i s t r a d o s  p o r  
convidar pais que façam parte do seu palestrantes com experiência. Nomes 
oikós. O investimento será de R$ convidados: Dr. Carlos ‘Catito’ e 
60,00 (casal) até dia 1 de abril, e R$ Dagmar Grzybowski, Marcos e 
80,00 após esta data. Este valor Jeanine Meier, Saulo Navarro. Este 
inclui o livro ‘Pastoreando o Coração curso conta com 7 encontros, todos 
da Criança’. Faça já sua inscrição acontecendo aos sábados das 10h às 
com Ana Paula ou Daiany e ajude-nos 12h00, iniciando dia 14/04, sendo 
a divulgar.que no último encontro (26 de maio) 

será realizado um painel com Pr. Reinaldo M. Briones

NASCIMENTO

REUNIÃO CONSELHO

ESCOLA DE LIDERANÇA

CURSO EDUCANDO FILHOS

CELEBRAÇÕES ÚNICAS
NO CENTRO CÍVICO

CELEBRAÇÃO DE PÁSCOA
‘‘Está consumado’’ Mc 15:37 PR. DARROW MILLER

DESPERTA DÉBORA
‘Mães orando pelos seus filhos’

REUNIÃO COM. ADMINISTRATIVA

2ª VIGÍLIA DE ORAÇÃO
CELEBRAÇÕES MISSIONÁRIAS

no Tanguá. Na ocasião, os missionários da 
Missão MAIS estarão compartilhando 

Comunicamos que no dia 19/03 nasceu a sobre a visão e o seu ministério. Nesse dia 
mais nova ovelhinha da Maanaim. Trata-se iremos recolher uma oferta específica para 
do Emanuel filho dos nossos irmãos Bruno eles. Venha preparado!
e Marjori Souza da Célula 11 (Eder). Ele 
nasceu com 2,775kg e 46cm. Felicidades 
à família.

A 4ª reunião de 2018 será no dia 10/04, 
terça-feira às 20h! Para todos os pastores e 
presbíteros!

ATENÇÃO LÍDERES DA MAANAIM!!! Nossa 
Escola de Liderança já começou e 
acontece toda quarta-feira às 20h na 
Maanaim Centro Cívico. Reserve suas Ao todo serão 7 encontros sempre aos 
quartas para isso! Não falte! sábados. O início será no dia 14/04 às 10h. 

O investimento é de R$ 60 até o dia 01/04, 
depois disso o valor passa a ser de R$ 80. 
(inclui o livro Pastoreando o Coração da 
Criança). Os preletores convidados são Dr. 

Neste mês teremos CELEBRAÇÕES Carlos ‘Catito’ e Dagmar Grzybowski, 
ÚNICAS na Maanaim Centro Cívico. Fiquem Marcos e Jeanine Meier, Saulo Navarro que 

trabalharão temamos como: A bíblia como Atentos com os dias e horários: Dia
base para a educação, Construção da 01/04 às 20h (Celebração de Páscoa) e 
Identidade, Expressando Afetividade, 

15/04 às 10h30 (Pr. Darrow Miller) Ideologia de gênero e homossexualidade, 
Não haverá celebração no Tanguá nestes Limites no uso das tecnologias. Papais e 
dias.  Mamães, não fiquem de fora! Inscrevam-se 

o quanto antes com a Ana Paula ou Daiany.

Nossa Celebração de Páscoa vai acontecer No domingo, dia 15/04, às 10h30, 
no dia 01/04, às 20h. Será celebração teremos uma Celebração Especial com o 
única, ou seja, não haverá culto no Tanguá. preletor convidado Pr. Darrow Miller, 
Ore e convide seu oikós pois a celebração cofundador da Aliança Discipulando as 
será evangelística. Nações. Ele é autor de vários estudos, 

artigos e livros . Nesse dia não haverá 
celebração no Tanguá.

Os próximos encontros serão nos dias 02, 
16/04 (encontros quinzenais). Sempre No dia 21/04, às 10h acontece a primeira 
nas segundas-feiras às 14h30. Em virtude reunião da Comissão Administrativa. Todos 
do feriado de primeiro de maio, no dia os membros dessa Comissão estão 
30/04 NÃO haverá encontro. Detalhes convocados. 
com a Lorena Cury!

Nossa 2ª vigília do ano vai acontecer no dia 
No domingo dia 08/04 teremos nossa 04/05, sexta-feira às 20h. Em novo 
Celebração Missionária no Centro Cívico e formato. Venha orar conosco. 

 

CURSO EDUCANDO FILHOS
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