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Julho já passou! Foi um mês 
mais tranquilo em relação as 
atividades da Escola de 
Liderança e das células, mas 
o Trabalho em Conjunto 
agitou com o encerramento 
do quadrimestre e a Semana 
Bíblica de Férias. Agora 
retomamos com força total o 
segundo semestre, focados 
na missão do ‘Ide e fazei 
d i s c í p u l o s ’ .  V a m o s  

meses de agosto e setembro, concentrar nossa energia nisto, 
r e a l i z a r e m o s  c e l e b r a ç õ e s  trabalharmos para aproximarmos 
missionárias, vigílias; em outubro ainda mais nosso oikós dos 
acontecerá o 15° Acampamento membros da célula, discipularmos 
da Família; em novembro a 15ª os novos que estão chegando, 
Maratona de Leitura Bíblica, ou conduzindo-os para o batismo; e, 
seja, há muito para acontecer incentivando os membros a 
neste semestre. Quero animar você assumirem liderança. Continuamos 
a envolver-se nestes eventos, a firmes no propósito, correndo com 
priorizar os encontros de célula e perseverança a carreira que nos 
as celebrações, e a gerar frutos está proposta, sem esmorecer, sem 
neste próximos cinco meses do desanimar, sem desistir, sabendo 
ano. Não temos dúvida que Deus que o trabalho que realizamos para 
está escrevendo uma história o Senhor sempre dará frutos. Neste 
através da IPI Maanaim. Eu não mês de Agosto retornaremos os 
quero ficar de fora disto, e acredito encontros da Escola de Liderança 
que você também não. Contamos no dia 08/08 (quarta-feira); o 
com você! Envolva-se! Participe e Trabalho em Conjunto inicia um 
motive outros a participarem!novo quadrimestre estudando o 

tema ‘Batalhas e Vitórias’; teremos 
Pr. Reinaldo Montoza Brionesmultiplicação de três células nos 

FOCADOS NA MISSÃO – 2º SEMESTRE 2018

Aniversariantes

@ipi_maanaimIPI Maanaim Ipi Maanaimipimaanaim

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

AGOSTO

Agosto/18 nº 08

IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE MAANAIM

23/08 - RODRIGO ZONATTO DE SOUZA - 98830-2345

25/08 - CARLOS ROBERTO ARAÚJO - 98889-0247

24/08 - MARCELA MIKI MOREIRA - 99815-1484

11/08 - LEANDRO YOSHINORI MOREIRA - 99664-6320

11/08 - MARGRIET VERBURG - 99923-4406

18/08 - DÁTAMES ACASTRO EGG - 99846-8709

18/08 - ISRAEL LOPES DE SOUZA - 99918-1262

01/08 - SOELY DELAY VAZ - 3252-9054

04/08 - IZILDINHA PEREIRA NOVAES FIORILLO - 99672-2795

02/08 - DANIEL JOAQUIM DOS SANTOS - 98425-9707

06/08 - ANA LERIANA JUK DA CUNHA - 99710-3624

06/08 - RICARDO ZONATTO DE SOUZA -  99610-3258

07/08 - DUANE DO CARMO MOSER CURY - 98480-7192

09/08 - FERNANDA WOSCH - 99786-4131

29/08 - CÁSSIA MIERTSCHINK - 99825-7922

30/08 - TEREZA SCHLOSER - 3272-5044

30/08 - JÚLIA MAYUMI SATO - 3026-5634

IDE



Preletores das Crianças

Priscila GalvãoPriscila Galvão Weslei SoaresWeslei Soares

ACAMPA DA FAMÍLIA
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BATALHAS E VITÓRIAS BAZAR DO BEM
2º Quadrimestre do TC 

CELEBRAÇÃO DIA DOS PAIS

CELEBRAÇÃO DE 115 ANOS DA IPIB DESPERTA DÉBORA
‘Mães orando pelos seus filhos’

SEMANA DE JEJUM E VIGÍLIA DE ORAÇÃO

CELEBRAÇÕES MISSIONÁRIAS

REUNIÃO DO LOUVOR

FORMAÇÃO ESPIRITUAL

ESCOLA DE LIDERANÇA

15º ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA

 REUNIÃO CONSELHO

Agora nosso Bazar do Tanguá tem nome: 
O 2º Quadrimestre do Trabalho em Bazar do Bem. Vai acontecer no dia 11/08 
Conjunto já teve início. O material usado é  das 9 às 13h, no Espaço Tanguá. Doe 
o ‘‘BATALHAS E VITÓRIAS’’ que vai roupas, calçados, louças, materiais 
trabalhar os livros de Josué, Juizes e Rute. diversos, mas sempre em bom estado! 
Lembramos os Facilitadores de Célula que Informações com a Diaconisa Izildinha.
retirem seu material para Célula Infantil. 
Papais e mamães, também não 
esqueçam de adquirir o material para 
devocional com seu filho(a). O custo é de Será no domingo 12/08, tanto no Centro 
R$ 5. Procurem as coordenadoras do TC Cívico quanto no Tanguá. Papais, não 
após as celebrações. faltem! Venha prestigiar  sua homenagem.

Os próximos encontros serão nos dias 06 e 
20/08 (encontros quinzenais). Sempre nas 
segundas-feiras às 14h30. Detalhes com a 
Diaconisa Lorena Cury!

Neste mês, nossa semana de Jejum será 
de 20 à 24/08. Nesse último dia (sexta-
feira) teremos nossa Vigília de Oração às 
20h. Incentivamos todos a se juntarem a 
nós nesses dias de jejum e oração. 

No Domingo dia 05/08 acontecerá 
nossas Celebrações Missionárias 
(C.Cívico e Tanguá). Quem irá trazer a No dia 25/08, às 10h acontece a Reunião 
Palavra será a missionária Liane Serfas da do Louvor. Todos os membros da equipe de 
MEPE - Missão Esperança para a Europa. Louvor estão convocados. 
Não faltem e venham preparados para 
ofertar para missões. 

Quer se tornar membro da Maanaim por 
batismo, profissão de fé ou transferência? 

Retornaremos nossos encontros da O Formação Espiritual vai acontecer dia 
Escola de Liderança no dia 08/08 (quarta- 01/09, sábado das 14h30 às 19h. 
feira) às 20h. Todos os líderes e auxiliares Inscrições com seu facilitador ou pastores.
da Maanaim estão convocados, inclusive 
diáconos e diaconisas. Participem!

Ainda não se inscreveu para o Acampa? 
Faça já sua inscrição! O investimento total 

A 8ª reunião de 2018 será no dia 09/08, é de R$ 210. Procurem-nos durante a 
quinta-feira às 20h! Para todos os semana na secretaria ou aos domingos 
pastores e presbíteros! após as celebrações. 

No Sábado, dia 04/08 às 17h acontecerá 
uma Celebração de Aniversário pelos 115 
anos da IPIB na 2ª IPI de Ctba (Rua 
Maranhão, 1115 - Água Verde). Será um 
encontro das 11 igrejas do nosso 
Presbitério, contamos com sua presença. 
O pregador será o Rev. Áureo R. de 
Oliveira, pastor da 1ª IPI de Sorocaba-SP e 
atual presidente da IPI do Brasil. 
Participe!!! Informações com Pr. José 
Augusto.

reproduzindo o que recebemos da parte O crescimento espiritual é algo que todos 
de Deus. Crescemos espiritualmente os cristãos precisam almejar, por todo o 
quando decidimos seguir a Cristo tendo-Novo Testamento vemos que esse foi um 
O como modelo para a vida. Isto é ser dos alvos da igreja. Crescemos quando 
discípulo! Isto é discipulado! Ele mesmo buscamos viver o discipulado de Jesus e 
declarou sua expectativa de ter este é aprendermos constantemente a 
imitadores, de ver Seus discípulos vivermos como Ele, a imitá-lo, a andarmos 
andando em Seus caminhos e  em seus caminhos. O próprio Jesus deixou 
obedecendo tudo o que Ele os havia uma dica de sua expectativa aos 
ensinado. Ao final de seu ministério discípulos: obedecer a tudo o que Ele tem 
afirmou: ‘Ide e fazei discípulos, ensinado! Nos evangelhos, Ele enviou os 
ensinando-os a obedecer a tudo o que discípulos a fazerem outros discípulos 
tenho ordenado a vocês.’ Desta maneira d´Ele tendo este foco ensinar a obedecer 
o movimento de expansão do Reino aos seus mandamentos. E como fazemos 
começou, e continua prosseguindo até isso? O livro de Atos nos diz que a prática 
os dias de hoje. Você e eu somos fruto da dos primeiros discípulos envolvia: 
obediência de muitos e devemos andar perseverar na doutrina dos apóstolos, na 
em obediência para continuarmos a prática da oração, partir do pão e 
missão. E a nossa missão, qual é? comunhão uns com os outros. Estes são 
Formar discípulos de Cristo para que bons parâmetros para sabermos se temos 
juntos gerem outros. Queremos nesta caminhado bem como discípulos de Jesus 
estação estimular você a crescer como e como podemos nos aperfeiçoar nesta 
discípulo de Cristo e encorajá-lo a fazer caminhada. Queremos nesta Estação te 
discípulos de Cristo.  Juntos, alcançamos estimular a crescer como discípulo de 
a maturidade espiritual de pais Jesus. É uma experiência marcante ser 
espirituais, para cuidarmos dos filhinhos discipulado e aprender a obedecer a 
e instruirmos os jovens na fé. E assim, Jesus, porém este discipulado só pode ser 
crescemos juntos…  aperfeiçoado quando também nos 

Equipe Pastorald i s p o m o s  a  d i s c i p u l a r  o u t r o s ,  

ESTAÇÃO CRESCENDO JUNTOS
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