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Estamos há apenas 20 dias do Acampa 

e você não pode ficar de fora!!! São 15 

anos de Acampamento todos os anos, 

onde reunimos toda a igreja para um 

final de semana muito especial! Será 

uma grande festa de comemoração por 

tantos acampas que temos realizado 

como igreja Maanaim! A cada ano 

nosso alvo é termos mais pessoas 

participando e por isso queremos ver 

você e sua família lá! Já passamos de 

175 inscritos e nossa meta é 

u l t r a p a s s a r  a  m a rc a  d e  218  

participantes de 2016 e ainda superar relacionamento entre as células e 
os 220 participantes do ano de 2010. muito mais!!! Vários eventos têm sido 
Nossa ênfase neste ano será a realizados com o propósito de 
adoração em família, queremos estar arrecadar recursos para abençoar a 
todos juntos, família de sangue e família ida de pessoas, além de poder 
na fé desfrutando de um tempo proporcionar um Acampa mais 
precioso de louvor,  adoração,  divertido com muitas novas atrações, 
comunhão e relacionamento com Deus por isso você precisa estar conosco lá! 
e uns com os outros daqui a alguns dias, Alguns avisos importantes: ainda 
no final de semana de 20 e 21 de temos vagas no ônibus (gratuito) para 
outubro! Queremos animar todos a se o Acampa que sairá da Maanaim 
prepararem para este Acampa e Tanguá e do Centro Cívico. Faça sua 
aproveitarem ao máximo, pois além de reserva do ônibus e garanta sua 
todas as atividades, existem muitos inscrição ainda hoje após as 
atrativos para estarmos juntos lá! Celebrações com a equipe de 
Excelente estrutura da chácara, música organização. Atenção, não é possível ir 
e  min is t rações  de  qua l idade ,  na sexta-feira para a chácara (acesso 
brincadeiras especiais (Surpresa! exc l u s i vo  p a r a  a  e q u i p e  d e  
Aguardem.. . )  que estão sendo organização) e também não será 
preparadas pela equipe de Recreação possível par ticipar apenas no 
do Acampa, oportunidade de amizade e domingo, ou seja, queremos todos lá 

TÁ CHEGANDO O ACAMPA DA FAMÍLIA
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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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04/10 - ANGELICA SCAPINELLO DE GOUVEIA - 99129-6261

09/10 - PÂMELA MENDES LEONY - 99977-8288

09/10 - CEDEMIR ROBERTO BORGES FARIAS - 99177-8967

10/10 - VALDECI CIRINO DA LUZ - 99979-8818

12/10 - LEONTINA ELZI ZANOTTO -  99252-9829

03/10 - LUIS GUSTAVO MOSER CURY - 98426-6397

08/10 - RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS - 98523-5659 

09/10 - GABRIEL JOAQUIM DOS SANTOS - 98523-5956

10/10 - ARTHUR DE ALMEIDA FARIAS - 99566-0052

12/10 - JAQUELINA A. VERÍSSIMO MENEZES - 99613-7483

13/10 - CARLENI FONSECA DUARTE - 98483-7126

14/10 - MILENA S. DOS PASSOS DE LIMA - 99101-6836

17/10 - GABRIELA PEREIRA GIL - 98849-1742

26/10 - SUZANA MARIA ALGAR DORIGHELLO - 99951-7473

22/10 - EMILY THAINA R. S. DE OLIVEIRA - 3047-3146

28/10 - SELMA URBANOWICZ LEITE - 98513-1323

31/10 - VALQUIZA RIBAS CASTRO VIEIRA -  99236-2052

17/10 - MARIA MADALENA DE OLIVEIRA - 99101-1127

23/10 - RHAYAN COUTO C. DA LUZ - 99681-7307

27/10 - PRISCILA DE JESUS VISOCKI - 99840-4562

29/10 - LUCAS COSTA CICARELLI - 99125-4334

31/10 - VINÍCIUS DE JESUS CRUZ - 3606-8875
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Preletores das Crianças

Priscila GalvãoPriscila Galvão Weslei SoaresWeslei Soares

ACAMPA DA FAMÍLIA
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DESPERTA DÉBORA
‘Mães orando pelos seus filhos’

SEMANA DE JEJUM E 
ORAÇÃO E 5ª VIGÍLIA

 REUNIÃO CONSELHO

BRINCANDO NA RUA REUNIÃO GERAL DO TC

MARATONA DE LEITURA BÍBLICA
E WORKSHOP

CELEBRAÇÕES MISSIONÁRIAS

15º ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA
FORMAÇÃO ESPIRITUAL

secretaria ou aos domingos após as 
celebrações. Teremos ônibus 
gratuito, mas antes deixe seu nome 

Os próximos encontros serão nos com a Nathalia ou Gabriel.
dias 01, 15 e 29/10 (encontros 
quinzenais). Sempre nas segundas-
feiras às 14h30. Detalhes com a 
Diaconisa Lorena Cury!

Será dos dias 22 à 26/10. Mobilize 
sua célula para orar e jejuar nesses 
dias. Encerraremos a semana com a 

A 10ª reunião de 2018 será no dia Vigília na sexta-feira às 20h. Venham 
02/10, terça-feira às 20h! Para todos participar desse tempo de 
todos os pastores e presbíteros! oração da igreja. 

Será no Sábado dia 06/10 na No dia 27/10 às 10h acontecerá a 4ª 
Maanaim Centro Cívico, das 11 às Reunião Geral do TC + Workshop. 
17h. Haverá diversos brinquedos, Todos os facilitadores e auxiliares 
foodtrucks e outras atrações. A estão convocados. 
entrada será uma caixa de leite 
integral, que será revertido para o 
Lar Dona Vera. Não fique de fora! 
Divulgue e venha com sua célula.  

Nos antecipamos e já estamos 
divulgando nossa Maratona de 
Leitura Bíblica. Ela acontecerá dos 

No Domingo dia 07/10  acontecerão dias 14 a 17/11 (Quarta à Sábado). O 
nossas Celebrações Missionárias início da Maratona será às 10h do dia 
(C.Cívico e Tanguá). A Palavra será 14. Faremos a leitura ininterrupta da 
ministrada pelos missionários Bíblia. Mobilize sua célula para ler. O 
Romildo e Sônia Bassi, da Jocum de lançamento da Maratona vai 
Almirante Tamandaré e membros da acontecer no Acampa da Família! 
Maanaim. Não faltem e venham Nesse ano realizaremos ainda o 
preparados para ofertar para Workshop: ‘‘Aprendendo a estudar a 
missões. Bíblia’’. De Quarta à Sexta às 20h e 

no Sábado às 17h. Participem!

Chegamos no mês do Acampa! Se 
ainda não se inscreveu, não perca Quer se tornar membro da Maanaim? 
tempo.  Faça a inda ho je !  O  Faça o Formação Espiritual que 
investimento total é de R$ 210. acontecerá dia 24/11, das 14 às 
Procurem-nos durante a semana na 19h30. Fale com seu facilitador.

07/1007/10
D o m i n g oD o m i n g o

C e le b r aca o   M i s s i o náar i aC e le b r aca o   M i s s i o náar i a~~

Romildo e
     Sonia Bassi
Romildo e
     Sonia Bassi
Jocum
Almirante Tamandaré - PR
Jocum
Almirante Tamandaré - PR

no Sábado, dia 20/10 às 8h30 para o café da manhã e contamos com sua 

participação em todo o evento até às 17h30 de Domingo!!!  Últimos dois avisos: 

quem reservou quartos (custo adicional) só garante a reserva dos mesmos com 

pagamento antecipado! E esse aviso final é para todos: você precisa quitar todo o 

Acampamento até o dia 14 de outubro após as Celebrações! Por fim, gostaria de 

dizer que nós da equipe pastoral e equipe de organização estamos muito 

animados com o Acampa deste ano e com muitas expectativas especiais para o 

que Deus irá fazer neste evento e através dele para a nossa caminhada como 

igreja, por isso, contamos com a participação de todos!!! 

Pr. José Augusto M. Cury
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