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Você e sua família já se inscreveram para o 

nosso 15º Acampamento da Família? 

Desejamos ver toda a família Maanaim 

reunida nos dias 20 e 21 de Outubro de 2018 

(Sábado e Domingo) lá no Hotel Campestre 

Leão de Judá na Colônia Witmarsun (em 

Palmeira-PR, há apenas 64 km de Curitiba)! 

Lembrando que é possível pagar parcelado 

e m  a t é  4  p a r c e l a s  

(julho/agosto/setembro/outubro) e neste 
local onde deve existir harmonia, afetos, 

ano estamos aceitando pagamento por 
proteção e todo o tipo de apoio necessário 

cartão de débito! O investimento é de R$ 210 
na resolução de conflitos ou problemas de 

(R$ 20 de inscrição + R$ 190) e as crianças 
algum dos membros. As relações de 

até 10 anos não pagam. As inscrições podem 
confiança, segurança, conforto e bem-estar 

ser feitas após as Celebrações (Centro Cívico 
proporcionam a unidade familiar, por isso 

& Tanguá) com a Equipe de Organização! 
cremos na família como projeto de Deus e 

Nossos preletores serão Asaph e Rosana 
devemos investir em nossas famílias. Para 

Borba (acompanhados de seus filhos) que 
este Acampamento contamos também com 

virão do Rio Grande do Sul e para as nossas 
a oração de toda a igreja para que Deus 

crianças teremos a ministração do casal 
abençoe nosso tempo juntos, para que Ele 

Weslei e Priscila Soares vindos de São Paulo. 
fortaleça os laços familiares, restaure os 

Até o momento, já passamos de 134 inscritos 
lares e cure todas as esferas sendo elas 

(nossa meta é ultrapassarmos os 200) e 
física, espiritual e emocional! Ore pelos 

estamos muito animados com tudo o que 
preletores, pela equipe de organização (TC, 

Deus irá fazer em nossas famílias neste 
Louvor, Comunicação, Logística, Recreação, 

tempo! Queremos animar você a investir em 
Decoração/Dinâmicas), pelo tempo, pela 

sua família e garantir sua participação, pois 
viagem de todos, por recursos para a 

sabemos que Deus prioriza muito este tempo 
participação dos membros, pelas famílias 

em família, que você possa se alegrar, se 
da Maanaim e pelo agir sobrenatural do 

divertir, ter um tempo de qualidade com 
Senhor em nosso Acampa! Não fique de 

aqueles que você ama, queremos ter um 
fora, a presença da sua família é 

tempo precioso de adoração a Deus juntos 
fundamental!

como família da fé. O ambiente familiar é um 
Pr. José Augusto & Mariana

JUNTOS EM ADORAÇÃO

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

JULHO

Julho/18 nº 07

IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE MAANAIM

12/07 - MELISSA RUSSI - 3037-7203

12/07 - MORGANA DE FÁTIMA K. FERREIRA -  99861-2396

14/07 - JOÃO DOMINGOS DOS SANTOS - 99243-5225

08/07 - SAMUEL MARCOS MARIM GOIS - 3524-9142

09/07 - GENIANE COELHO DOS SANTOS - 98807-9737

11/07 - AHIR DE OLIVEIRA GRANDE - 3267-6065

11/07 - LUIS COLOGI DOS SANTOS - 98523-5956

01/07 - ANGELA MARIA COSTA FERREIRA - 3243-5828

04/07 - MARIANA ANDRESSA TURAZZI - 99921-8944

04/07 - CATARINA XAVIER DE CARVALHO - 99868-2025

04/07 - PEDRO HONORATO KOGLIN - 99106-5924

06/07 - BÓRIS FIORILLO -  99861-8456

06/07 - RENEÈ REBELLO CICARELLI - 99936-8771 

07/07 - NEY DANIEL CELLI - 99134-5361

15/07 - NICOLAS CHUNG - 98885-5049

15/07 - TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS - 9993-5584

18/07 - SÔNIA ZONATTO DE SOUZA - 99539-3206

20/07 - BEATRIZ MARIA FACCO BENATTI - 99900-5734

20/07 - FABIO LUIS XAVIER DE LIMA - 99115-1662

20/07 - GABRIEL FERREIRA BURDA - 99219-2843

23/07 - ARTHUR FRANCISCO PEDROSO JUK - 3308-2802

23/07 - EDER VALENTIM KOGLIN - 99106-5924

FEVEREIRO

ABRIL

JUNHO

AGOSTO

OUTUBRO

DEZEMBRO

JANEIRO

MARÇO

MAIO

JULHO

SETEMBRO

NOVEMBRO

24-07 - JULIANA BEATRIZ ROMERO GENES - 99638-6033

25/07 - ANA CAROLINA DOS SANTOS - 98523-5956

26/07 - MIRIAM ROSE TUCCI MARCHIORI - 999997-1179

27/07 - PAULO HENRIQUE HANSAUL JORGE - 99756-3852

28/07 - MARIA DE LOURDES P.BERNARDINO - 98817-2348

29/07 - MARLI DA SILVA AMARAL - 99675-7435

29/07 - NELSON BARONI - 99107-6639

31/07 - REBECA CRUZETA DE MOURA - 98860-0620
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 RECESSO ESCOLA DE LIDERANÇA

CELEBRAÇÃO ÚNICA

DESPERTA DÉBORA
‘Mães orando pelos seus filhos’

BATALHAS E VITÓRIAS
2º Quadrimestre do TC 

ENCERRAMENTO DO QUADRIMESTRE
Conquistando Nações

ÔNIBUS PARA O ACAMPA DA FAMÍLIA

 CELEBRAÇÕES MISSIONÁRIAS

PRELETORES DAS CRIANÇAS NO ACAMPA

 REUNIÃO CONSELHO

REUNIÃO DO LOUVOR CELEBRAÇÃO DE 115 ANOS DA IPIB

SEMANA BÍBLICA DE FÉRIAS
Quem sou eu em Jesus? 

participar crianças de 4 à 13 anos. 
Informações com  Ana Paula e Daiany.

Neste mês os encontros da Escola de 
Liderança estão suspensos devido ao 
recesso. Retornaremos normalmente no 
dia 01/08 (quarta-feira) às 20h. Todos os 
líderes e auxiliares da Maanaim estão 
convocados.

Os próximos encontros serão nos dias 2 e 
30/07 (encontros quinzenais). Sempre 
nas segundas-feiras às 14h30. Detalhes O 2º Quadrimestre do Trabalho em Conjunto 
com a Lorena Cury! terá início no dia 29/07. O material que será 

usado será ‘‘BATALHAS E VITÓRIAS’’ que irá 
trabalhar os livros de Josué, Juizes e Rute. 
Lembramos todos os Facilitadores do TC 
que haverá a 3ª Reunião Geral no dia 28/07 

No sábado (07/07)   teremos o (Sábado) às 9h30, em seguida acontecerá 
Encerramento do Quadrimestre do TC na a apresentação do Panorama Bíblico. 
Maanaim Centro Cívico. O início será às 
9h15 com um café da manhã. O 
investimento é de R$15 por família. 
Inscrições com Ana Paula ou Daiany. Informamos que novamente teremos um 

ônibus gratuito para quem se interessar em 
ir para o Acampa. É o seu caso? Então dê 
seu nome e o nº do RG para a Nathalia 

No Domingo dia 08/07 acontecerá nossas Briones no Centro Cívico ou para o Gabriel 
Celebrações Missionárias. Quem irá trazer Martins no Tanguá.
a Palavra será nossa missionária Dirce 
Verburg. Não faltem e venham preparados 
para ofertar para missões. 

Já está definido quem serão os preletores 
das crianças no Acampamento da Família. 

A 6ª reunião de 2018 será no dia 10/07, Trata-se do casal Weslei Soares e Priscila 
terça-feira às 20h! Para todos os pastores Galvão. Eles fazem parte da Cia. de Teatro 
e presbíteros! Canta Circo de São Paulo - SP. 

No dia 14/07, às 10h acontece a Reunião 
do Louvor. Todos os membros da equipe de 
Louvor estão convocados. 

Vem aí a Semana Bíblica de Férias. De 16 à 
20/07 (segunda à sexta) das 14 às 17h e o 
investimento será de R$ 25. Poderão 

Atenção! No Domingo dia 22/07, teremos 
Celebração ÚNICA às 10h30 no Centro 
Cívico em virtude do Encerramento da 
Semana Bíblica de Férias. Não deixe de 
participar!

No Sábado, dia 04/08 às 18h acontecerá 
uma Celebração de Aniversário pelos 115 
anos da IPIB na 2ª IPI de Ctba (Rua 
Maranhão, 1115 - Água Verde) às 18h. 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.

As perguntas que tenho a fazer, são: 

Você sabia que a Maanaim tem uma 
Escola de Liderança? Você conhece o 
objetivo e propósitos desta escola e 
quando ela acontece? Pois bem, então 
vou responder estas perguntas. 
Entendemos que a capacitação da 
liderança é um dos compromissos que 
t e m o s  c o m o  I g r e j a .  O f e r e c e r  
ferramentas, orientação, treinamento 
para aqueles que assumem funções de 

i n t e g r a ç ã o  +  c a p a c i t a ç ã o  +  liderança, como: facilitadores de células, 
desempenho. Integração dos líderes f a c i l i t a d o r e s  e m  t r e i n a m e n t o ,  
para caminharmos no mesmo ritmo e super v isores ,  super in tendentes ,  
direção; capacitação para melhor presbíteros, diáconos, coordenadores de 
desempenharmos nosso papel e área… enfim, todas as pessoas que 
desempenho, sendo frutíferos no Reino ocupam esta função, ou também para 
de Deus. Com isso temos observado o aqueles que desejam um dia fazê-lo. A 
crescimento e avanço de nossos líderes. Escola de Liderança veio se configurando 
No mês de julho estaremos em férias e na IPI Maanaim no decorrer dos anos, 
retomamos as atividades em 1° de sempre com cursos e treinamentos 
agosto. Você é convidado a nos visitar espec í f i cos  para  a  fo rmação  e  
para conhecer na prática como acontece! capacitação de líderes, mas desde 2015 
Aos participantes da Escola de Liderança começamos a atuar com encontros 
boas férias. Renove suas energias e volte semanais, sempre às quartas-feiras, das 
com todo o gás! 20 às 21h30. O objetivo destes encontros 

é alinharmos a liderança na visão da 
Pr. Reinaldo M. Briones Igreja. E os propósitos dos encontros são: 

FÉRIAS DA ESCOLA DE LIDERANÇA

Preletores das Crianças

Priscila GalvãoPriscila Galvão Weslei SoaresWeslei Soares

ACAMPA DA FAMÍLIA

cia canta circo - são paulo - spcia canta circo - são paulo - SP

ERRATA
Temos duas correções para 
a Agenda de Célula desta 
semana. Onde se lê: Hb. 
12:4, o correto é Hebreus 
12:14 e onde se lê Mt 7:21, 
estenta a leitura até o verso 
23, ou seja, Mateus 7:21 a 
23.

Deus abençoe!
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