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‘Tua esposa, no interior de tua casa, 

será como a videira frutífera; teus 

filhos, como rebentos de oliveira, à 

roda da tua mesa. Eis como será 

abençoado o homem que teme ao 

Senhor!’ Salmo 128:3-4

Um pouco da nossa história… A 

Maanaim tem como um de seus 
aparar as arestas de modo que façamos valores – ‘Famílias saudáveis’. Valores 
da nossa família um porto seguro. Este são características que compõe o nosso 
ano escolhemos o tema: ‘Cuide deste DNA, e a ênfase na família e em 
bem precioso!’ Acredito que você irá relacionamentos saudáveis é o que 
concordar comigo que a família é o bem buscamos. Não importa como sua 
mais precioso que você possui, apesar família está formada, afinal vivemos em 
das lutas, conflitos e de tantas marcas tempos onde este modelo vem sofrendo 
que os relacionamentos familiares nos m o d i f i c a ç õ e s ,  p e r d e n d o  s u a s  
causam. Mas não podemos esquecer c a r a c t e r í s t i c a s  t r a d i c i o n a i s  e  
que a família também nos ensina a assimilando outras, no que diz respeito à 
amar, traz muitas alegrias, realizações, sua configuração, mas especialmente 
segurança, proteção, consolo e cura. nos vínculos afetivos e relacionamentos 
Enfim, estes são os dois lados de uma internos. Como cristãos, e tendo nosso 
mesma moeda, mas cabe a nós cuidar referencial na Bíblia, acreditamos e nos 
deste bem precioso para podermos posicionamos de modo a lutar pela 
desfrutar de seus melhores frutos família conforme projetada pelo Deus 
sempre. Por isso queridos, venham Criador, no entanto, nos importamos 
participar de todas as celebrações com cada uma delas, certos de que são 
neste mês de maio para aprender ainda alvos do amor de Deus. Por esta razão, 
mais a cuidar das diferentes áreas de desde 2010, sempre no mês de maio, 
sua família. E aproveite para convidar enfatizamos este tema nas celebrações 
seus familiares que não participam de domingo, pregando mensagens 
conosco e seu oikós. Espero por você!relacionadas à família e que possam 

fortalecer os laços, corrigir os erros, 
Pr. Reinaldo Montoza Briones

CUIDE DESTE BEM PRECIOSO!
MÊS DA FAMÍLIA

Aniversariantes
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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

MAIO

Maio/18 nº 05

IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE MAANAIM

12/05 - HELENICE MARIA DA SILVA - 99819-6523

12/05 - MARIA DE LOURDES JELLER EGG - 99906-1144

18/05 - MARCELO EDUARDO R. ALVES - 98885-3986

10/05 - KAMILA CRISTINA DE ALMEIDA - 99566-0052

10/05 - MÁRCIA ANDREA BOFF NUMATA - 99975-4256

10/05 - VANDA MARIA DE SOUSA - 99884-8053

11/05 - MARIA APARECIDA FERREIRA BURDA - 99974-4656

01/05 - MARI NISHIDA CHUNG - 98885-5418

04/05 - LUIZ FERNANDO DRUMOND - 99631-2223

01/05 - NASTACIANA HARASEM - 3357-1186

05/05 - ALEXIA MILENA SALDANHA DOS REIS - 99118-3562

05/05 - DENISE A. NOBRE FREIRE OLIVEIRA -  99949-1278

08/05 - LEONARDO SMANIOTTO CURY BRAGA - 99172-5211

09/05 - FLÁVIA ROBERTA STRESSER - 99942-9782

18/05 - VANAIR COUTO CIRINO DA LUZ - 99714-2645

19/05 - JÚLIA THOMAZ DOS SANTOS - 99207-8100

20/05 - CAROLINE DOS REIS BRAGA - 99107-8856

20/05 - FELIPE DOS REIS BRAGA - 99668-9646

20/05 - LORENA BEATRIZ S. DE OLIVEIRA 

21/05 - JOSÉ GIL CURY - 98408-7013

21/05 - MAURÍCIO CIDADE DE MOURA - 99908-5908

22/05 - RICARDO ROMERO COLOMBO - 99274-3203

22/05 - THIAGO H. DOS SANTOS TEIXEIRA - 99717-2491

23/05 - GIZELE JOSÉ PEREIRA - 99864-6023

23/05 - IGOR DE CASTRO SANTOS - 3663-2429

27/05 - ALEXANDRE DE FREITAS - 98831-4748

27/05 - TALITA A. PAES DO L. BRAGA  - 98849-9746

28/05 - JOÃO JOSÉ DA SILVA - 99557-1583

28/05 - WILSON ROBERTO BENATTI - 98877-9348

30/05 - CARLOS ALBERTO A. DE SOUZA - 98428-4281
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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 palestrantes com experiência. Nomes 
seu 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-12h00, iniciando dia 14/04, sendo 
nos a divulgar.que no último encontro (26 de maio) 

será realizado um painel com Pr. Reinaldo M. Briones

CURSO EDUCANDO FILHOS DESPERTA DÉBORA
‘Mães orando pelos seus filhos’

REUNIÃO DO LOUVOR

2ª REUNIÃO GERAL DO 
TRABALHO EM CONJUNTO

PAINEL - EDUCANDO FILHOS EM UMA 
SOCIEDADE PLURAL

JEJUM E 2ª VIGÍLIA DE ORAÇÃO

REUNIÃO CONSELHO

DIA DAS MÃES

O curso Educando Filhos está acontecendo 
e a avaliação tem sido muito positiva. Ao Os próximos encontros serão nos dias 14 e 
todo são 7 encontros sempre aos sábados 28/05 (encontros quinzenais). Sempre nas 
às 10h. Abrimos a turma para quem quiser segundas-feiras às 14h30. Detalhes com a 
assistir aulas avulsas pelo investimento de Lorena Cury!
R$ 20 a aula. Segue o tema e palestrantes 
das próximas aulas: 05/05 - Ideologia de 
Gênero. Como lidar com isso? - Saulo 
Navarro; 12/05 - Tecnologia: quais os No dia 26/05, às 10h acontece a Reunião 
limites? - Marcos Meier; 19/05 - A do Louvor. Todos os membros da equipe de 
importância da disciplina e limites na Louvor estão convocados. 
formação do caráter - Catito Grzybowski; 
26/05 - PAINEL - Educando filhos em uma 
sociedade plural. Papais e Mamães, não 
fiquem de fora! 

Facilitadores do TC, no dia 26 às 9 horas na 
Maanaim Centro Cívico, teremos nossa 
reunião. Contamos com todos, pois 
trabalharemos assuntos importantes 
sobre nossas próximas atividades! Após a 
reunião participaremos do encerramento 
do curso educando filhos! Todos estão 
convocados e eventuais faltas devem ser 
justificadas para coordenação.

Durante os dias 30/04 à 04/05 teremos 
uma semana de Jejum que terminara com 
a nossa 2ª vigília do ano no dia 04, sexta-
feira às 20h. Participe e venha orar 
conosco.

 

A 5ª reunião de 2018 será no dia 08/05, 
terça-feira às 20h! Para todos os pastores 
e presbíteros!

No dia 13/05, domingo, iremos ter um 
momento especial em homenagem ao dia 
das mães. Convidamos todas as mamães 
da Maanaim a estarem presentes em 
nossas celebrações (Centro Cívico ou 
Tanguá). Não faltem!

Queremos reforçar ainda mais sobre este 
que será o encerramento do curso 
Educando Filhos. Para essa discussão no 
Painel, contaremos com palestrantes 
convidados, portanto fique atento às  
redes sociais da igreja para saber quem 
são! Convidem seus amigos, quem quiser 
participar haverá o custo de R$ 20 para os 
que não fazem parte da turma. Participem 
conosco! TODOS SÃO BEM VINDOS!

FORMAÇÃO ESPIRITUAL

JANTAR DOS NAMORADOS

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA 2018

No dia 16/06, sábado, vai acontecer o 
segundo Formação Espiritual do ano. 
Todos os interessados em se tornar 
membros da Maanaim, por batismo, 
profissão de fé ou transferência, 
devem fazer este curso. Será das 
14h30 às 19h, na Maanaim Centro 
Cívico. Confirme sua presença com 
seu facilitador.

Atenção casais, o jantar vai acontecer no 
dia 08/06, sexta-feira, às 20h. EM BREVE 
TRAREMOS NOVAS INFORMAÇÕES.

Neste mês faremos o lançamento do 
Acampamento da Família, que será 
realizado nos dias 20 e 21 de Outubro, no 
Hotel Campestre Leão de Judá. EM BREVE 
NOVAS INFORMAÇÕES! AGUARDE!!!

CURSO EDUCANDO FILHOS

ENCERRAMENTO CURSO EDUCANDO 
FILHOS:
O curso educando filhos está quase acabando! 
Dia 26.05 teremos nosso
encontro de encerramento às 10 horas na 
Maanaim Centro Cívico. Neste
dia falaremos sobre o tema: Educando filhos em 
uma sociedade plural.
Para essa discussão contaremos com 
palestrantes convidados, portanto
fique atento as redes sociais da igreja para saber 
quem são! Este
evento será aberto ao público, portanto convide 
amigos e familiares
para participarem conosco.
O custo será de 20,00 por pessoa para aqueles 
que não participam do
curso, e deve ser informado para a Daiany ou Ana 
Paula.

Construindo a identidade da criança - Ester Saphira Storck

ATENÇÃO PARA ESTA DATA: 03/03!
Nesse dia vai acontecer o primeiro
Formação Espiritual deste ano. Todos
Os encontros (quinzenais) retornam os 
interessados em se tornar membros
no dia 05/02, segunda-feira às da Maanaim, por 
batismo, profissão de
14h30. Outras informações com a fé ou 
transferência, devem fazer este
Coordenadora Lorena Cury! curso. Será das 
14h30 às 19h, na
Maanaim Centro Cívico. Confirme sua
presença com seu facilitador
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