
“E conhecereis a verdade,
e a verdade vos

libertará.”
João 8:32
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 A Igreja Presbiteriana do Brasil ciente dos últimos acontecimentos com o rompimento da barragem 
do Córrego do Feijão em Brumadinho, consternada, manifesta sua comoção e externa suas orações de 
intercessão e de um clamor ardente, pois é certo que as igrejas Presbiterianas no Brasil oram em favor do povo 
mineiro que sofre o drama deste trágico acontecimento.
 Louvamos a Deus pelo Conselho de Ação Social – CAS/IPB e o Conselho Presbiteriano de 
Capelanias – CPC que se mobilizaram juntamente com outras denominações evangélicas para o socorro às 
famílias vitimadas nesta tragédia.
 Expressamos nossas condolências às famílias enlutadas, certos de que o Senhor nosso Deus há de 
consolá-las nestes momentos de dor aguda, pois “Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas 
tribulações” (Salmo 46.1). 
 Solidarizamos com as famílias que sofreram perdas irreparáveis e com aquelas que direta ou 
indiretamente estão em angústia sofrendo a dor das incertezas. 
 Atenção especial à Igreja Presbiteriana de Brumadinho, na pessoa do seu pastor Rev. Walas Vieira e 
Silva bem como sua esposa Maressa Sathler Garcia dos Santos que não tem medido esforços concentrados não 
somente trabalhar arduamente no socorro, mas também  dando a todos informações importantes dos 
acontecimentos. 
 Conclamamos ao povo presbiteriano para que intensifiquem suas orações em favor daqueles que em 
todo tempo estão na frente de combate amenizando a dor e suprindo as necessidades do povo mineiro 
diretamente ligado a esta tragédia.
 Nossa oração é para que o Senhor que reina soberanamente cuide de cada família enlutada, ou que 
está vivendo momentos de incertezas consolando os corações e fortalecendo as mãos daqueles que 
bravamente tem se esforçado para suprir as necessidades das vítimas. Ciente de que “o meu Deus, segundo a 
sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades” (Filipenses 4.19). 
 No amor de Jesus, O Senhor.

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
Rev. Roberto Brasileiro Silva - Presidente do SC/IPB

MANIFESTAÇÃO DE COMOÇÃO E APOIO ÀS FAMÍLIAS VÍTIMAS 
DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO CÓRREGO DO FEIJÃO
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“Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, 
façam tudo para a glória de Deus.” (1 Cor 10:31).

 

 Ainda me lembro quando era bastante jovem e ficava assentado 
no banco da velha igrejinha em minha pequena cidade. Eu ouvia 
atentamente o que o meu pastor pregava. E Imerso em pensamentos, 
perguntava pra mim mesmo quando e como poderia ser usado por Deus 
da mesma maneira. Como Deus falaria através de mim... minhas 
atitudes e palavras. Jamais imaginei que Deus faria de mim um pastor 
ou alguém com o privilégio de proclamar o evangelho. 
 Isso foi além das minhas melhores aspirações. Talvez nesse 
exato momento você está pensando em seu futuro. Sobre o que pretende 
ser na vida ou quem sabe, o que ainda não fez de significativo pra Deus e 
pra si mesmo. Peça a Ele que lhe dê uma direção. Um desejo de viver a 
vida de maneira que espiritualmente terá válido a pena. Diga pra Ele: 
“Deus eu lhe peço que me ajude a ser quem o Senhor quer que eu seja. 
Quero estar no centro da sua vontade e fazer o que lhe agrada. Quero 
namorar ou casar com alguém do Senhor. Quero trabalhar e atuar 
naquilo que planejou pra mim. Não quero seguir a diante e estragar 
tudo. Inverter as prioridades por não compreender os seus propósitos. 
Ajude-me a conhecer e fazer melhor a sua vontade, amem!” 
  Os planos de Deus são melhores que qualquer coisa que tenha 
planejado para si mesmo. Cada um de nós recebeu das mãos de Deus 
determinados recursos e habilidades pra fazer a vida valer a pena. A 
questão é: O que você está fazendo com eles? Você os está utilizando 
para a glória de Deus? Não estou dizendo que tem que ser um pastor, 
evangelista ou missionário. Mas, o que quer que você faça, sendo um 
professor, um médico, um engenheiro, um arquiteto, um advogado, um 
contabilista, um tecnólogo, um construtor, um músico ou mesmo um 
gari ou qualquer outra coisa, você deve servir ao Senhor e fazer o seu 
melhor para a Glória de Dele. Isso é o que realmente importa. Ser uma 
testemunha viva do poder e da presença de Deus neste mundo. Lembre-
se do que disse Jesus: “Mas recebereis o poder, ao descer sobre vós o 
Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas...” (At 1.8). E o melhor 
de tudo isso é que você vai desfrutar de uma vida feliz no aqui e agora, e 
na eternidade. Faça a sua vida valer a pena! Deus o abençoe. 

Rev. Renato Novais

O QUE REALMENTE IMPORTA 
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Parabéns pra Vocês!

Relógio de Oração - Nossa UPJ participará do Relógio de 
Oração em favor da Conferência de Avivamento, de 07 de 
janeiro à 20 de fevereiro. Sócios (as): Cumpra o seu horário, 
pois esse relógio não pode parar. Nosso horário: 17h às 18h.

U
PA

U
P

J

Relógio de Oração - Nossa UCP participará do Relógio de 
Oração em favor da Conferência de Avivamento, de 07 de 
janeiro à 20 de fevereiro. Sócios (as): Cumpra o seu horário, 
pois esse relógio não pode parar. Nosso horário: 17h às 18h.

U
C
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Ligue ou envie uma mensagem 
para os aniversariantes!

U
P
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Relógio de Oração - Nossa UPH participará do Relógio de 
Oração em favor da Conferência de Avivamento, de 07 de 
janeiro à 20 de fevereiro. Sócio: Cumpra o seu horário, pois 
esse relógio não pode parar. Nosso horário: 12h às 13h.

Relógio de Oração - Nossa UPA participará do Relógio de 
Oração em favor da Conferência de Avivamento, de 07 de 
janeiro à 20 de fevereiro. Sócios (as): Cumpra o seu horário, 
pois esse relógio não pode parar. Nosso horário: 15h às 16h.

ESCOLA DOMINICAL EM JANEIRO E 
FEVEREIRO 

 Nos meses de janeiro e fevereiro teremos um 
recesso do funcionamento das classes. Pela manhã 
teremos um trabalho único no templo, com 
encerramento às 11h. Que Deus nos prepare para o 
retorno das atividades no segundo domingo de 
março. Atenção: Devemos utilizar alguns estudos 
da revista “A Família Cristã” neste bimestre, pois 
não houve tempo de estudar todas as lições. 

GARRAFAS DE REFRI VAZIAS

E s t a m o s  i n i c i a n d o  u m a  c a m p a n h a  d e 
recolhimento de garrafa plástica de refrigerante 
para o Centro de Recuperação ABUNDANTE 
VIDA, em Simonésia - MG. Esse material será 
utilizado na fábrica de vassouras. Basta entregar 
na secretaria ou ao Miss. Magno que está 
responsável pelo recolhimento e entrega. É tempo 
de ação solidária!

TERCAS E QUINTAS 

São os dias de trabalhos semanais aqui na IPM. 
Terça acontece o Culto de Oração e na quinta o 
Culto de Estudo Bíblico. Não deixe de comparecer 
e crescer mais na intimidade com o Pai e na Sua 
Palavra. Quem busca mais, recebe mais. 
Precisamos fazer um esforço de comparecer, pois 
Deus tem sido tão generoso para conosco.
CUIDADO COM A CASA DO SENHOR
O Conselho atendeu a solicitação da Junta 
Diaconal para orientar a toda igreja quanto a 
melhor utilização do nosso espaço e instrumentos. 
Solicitamos aos pais que orientem seus filhos no 
sentido de que não mexam nos instrumentos 
utilizados para o louvor, especialmente após os 
cultos, uma vez que são muitos sensíveis e caros; 
que o antigo berçário, abaixo da cabine de som, não 
seja  para encontros e utilização de celulares; e, que 
nos cultos à noite quando as crianças descem para o 
Culto Infantil, bem como no período da Escola 
Dominical, nenhuma pessoa que não esteja 
escalada para cuidar desça ou fique nas imediações 
das salas. Vale a pena refletir em Eclesiastes 5.1 e 
Ezequiel 44.14. Pedimos a compreensão e o apoio 
de todos para que exista mais ordem e reverência na 
Casa do Senhor e nas suas dependências. 

ATIVIDADES
Cultos - 09h e 19h30min / Escola Dominical - 10horas

Reunião de Oração - 3ª feira- 19h30min
Estudo Bíblico - 5ª feira- 19h30min

Praça 05 de Novembro,406 Centro - Manhuaçu - MG
CEP 36.900-000 - (33) 3331-1055
www.ipmanhuacu.com.br

secretaria@ipmanhuacu.com.br

e-mail: daltonbianchi@hotmail.com

MINISTRO DE MÚSICA E LOUVOR
Dalton Célio Bianchi de Souza - (33) 99115-6080/(31) 99107-4508 

EQUIPE PASTORAL
Pastor Efetivo

Rev. Anderson Sathler - (33)3331-3884 / 99921-5545
e-mail: adsathler@yahoo.com.br

Pastores Auxiliares e Evangelistas
Rev. Renato Novais Santos - (33)98874-7506 

e-mail: renatonovais.1969@gmail.com

Rev. Adervan Fidelis de Melo  - (31)99978-6693
e-mail: adervanfidelis@hotmail.com

Rev. Adenilson Soares de Moura - (11)97452-6590
e-mail: adenilsonsmoura@hotmail.com

MISSÕES URBANAS
Miss. Magno Eustáquio Gonçalves Vieira

   (33) 98460-7661/(31) 99109-4096

Ev. Eneias de Sá Tavares - (33)98426-8486
e-mail: eneiasdesatavares@gmail.com

Ev. Nilton Alves de Miranda  - (33) 98860-4560 
e-mail: niltonalvesmiranda@hotmail.com
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Domingo (03/02)
Marco Antônio Martins Neves - 3331-5302
Luma Veras Maciel - 98449-2431
Lucas Veras Maciel
Sueli Aparecida Félix Neves - 98415-8946
Segunda-feira (04/02)
Leandro Alves da Silva - C. M. Sião
Solange Cardoso - 3331-7432
Terça-feira (05/02)
Erivelton Mota Reis - 3332-1957
João Batista Bahia - 3331-3009
Célia Lúcia Pimentel - 98426-7456
Caroline Portella Zanelato - C. M. Sião
Quarta-feira (06/02)
José Eduardo Fernandes Rocha - 98422-3075
Michel da Silva Alves - C.M.Sião
Quinta-feira (07/02)
Élcia Muniz Gomes da Costa Silva - 3331-3155
Victória Porto Tebet - 3331-5833
Willian da Silva Praça - C. M. Sião
Sexta - feira (08/02)
Izabel Sueira de Amorim - 98436-9193
Amanda Calisto Teixeira da Silva - 3331-7335
Sábado (09/02)
Igor de Araújo - 3331-7797
Willian Augusto Souza Barreira - 99928-0784
Thabata Batista Lopes de Sá - 3331-7585
Mirella Mendes de Abreu Silva - C. M. Sião
Geralda Maria Caetano - C. M. Sião

CASAMENTOS
Quarta-feira (06/02)
Vanderson e Paulina - C. M. Sião
Sexta-feira (08/02)
Phâmela e Tiago - 3331-1117

“Ensina-nos a contar os nossos 
dias, para que alcancemos 

coração sábio”. Salmo 90.12

S
A

F

Reunião de Oração- Terças e quintas-feiras no Salão 
"Cremilda L. Nacif", de 19h às 19h30min. No mês de 
Fevereiro estará à cargo do Dep. Débora.
Relógio de Oração - Nossa SAF participará do Relógio de 
Oração em favor da Conferência de Avivamento, de 07 de 
janeiro à 20 de fevereiro. Sócias: Cumpra o seu horário, 
pois esse relógio não pode parar. Nossos horários: 07h às 
08h -  18h às 19h.
Reunião Plenária - 06/02 (Quarta-feira) às 19h30min.
Bazar Filantrópico - Dias 06 e 07/02 (Quarta e quinta-
feira) à partir das 7h.

U
M

P Relógio de Oração - Nossa UMP participará do Relógio de 
Oração em favor da Conferência de Avivamento, de 07 de 
janeiro à 20 de fevereiro. Sócios (as): Cumpra o seu horário, 
pois esse relógio não pode parar. Nosso horário: 16h às 17h.

COMUNICAÇÕES
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ESCALA JUNTA DIACONAL

OUTRAS ESCALAS

Clamor
ORAI UNS PELOS OUTROS
Hoje (03/02) – Missões Sertão Nordestino, Ministério 
de Louvor (Dalton e equipes), Sebastião Monteiro (E), 
Neide (E), Marília Breder (E), Igreja Perseguida, Davi 
Luiz (filho do Ronan e Vera Fernandes), Antônio 
Francisco Lacerda - I. P. S. Margarida (Toninho)(E) .
Segunda (04/02) – Rev. Marco Antônio Lopes e 
família (India), Cidade de Manhuaçu, Rev. Luis E. 
Monteiro (E), Sônia Ângela (E), Dino (Pai do Uésiler) 
(E), Guilherme Monteiro (criança) (E).
Terça (05/02) – Povos Indígenas, Missões Urbanas 
IPM - Miss. Magno, Luis Onésimo - C. M. Sião (E), 
Maria Helena Sathler Gripp, Myrtes e Guaraci (Irmãos 
Rev. Anderson) (E).
Quarta (06/02) – Famílias Enlutadas, Bruno (sobrinho 
Regina Póvoa) (E), Trabalho na Renalclin.
Quinta (07/02) – Povos Não Alcançados,  (E), Davi 
Romão (E), ,  Pillar (Filha do Carlinhos e Missão Vida
Jeane).
Sexta (08/02) – Pastores e Evangelistas, Familiares 
Dona Lúcia Stela (Jackson, Thaís e Maycon Geraldo), 
Antônio Carlos  da Congr, P. Aldeia (E). 
Sábado (09/02) - Plantação de Igrejas no PRVM, 
Situação Política e Econômica do Brasil, Afastados da 
igreja, Sandra (E) esposa Dalton.

Porta do Templo (Hoje): Diács. Elias e Ederlúcio
Microfone/Departamento Infantil: Diác. Dorly
Ofertório - Diács. Elias e Ederlúcio
Porta e Interior: 
3ª Feira (05/02) - Diác. - Fábio E.
5ª Feira (07/02) - Diác. - Fábio E.
Púlpito (Noite) - Presb. Vinícius e Diác. João Batista
Culto Infantil - Diác. Dorly

Pensar 
& Fazer

- Prelúdio Musical e Momento de Silêncio
- Boas Vindas aos Adoradores e Oração

LOUVOR AO ÚNICO DEUS 
1. Leitura da Bíblia: Salmo 148 (Destaque 

V. 13)
2. Cântico do Hino nº 10 “A Criação e o 

seu Criador”
3. Oração de Louvor a Deus

CONFISSÃO E PERDÃO A DEUS 
PERDOADOR

1. Leitura Bíblica: Tito 2:11-15 (Destaque 
V. 14)

2. Orações Silenciosas e Audível
3. Alegria pelo Perdão: Hino nº 71 

“Contrição e Confissão”
INTERCESSÃO  E GRATIDÃO AO 

DEUS PODEROSO
1. Leitura Bíblica: Salmo 126
2. Oração de gratidão e intercessão pelo 

Homem Presbiteriano
JÚBILO AO DEUS VIVO E 

VERDADEIRO
1.Cânticos Espirituais – Ministério 

Louvor IPM
2. Culto Infantil – Saída das crianças

MENSAGEM DO DEUS 
EDIFICADOR

1. Pregação da Palavra de Deus
2. Oração de Consagração

DESPEDIDA E CUMPRIMENTOS
1.Bênção Apostólica e Tríplice Amém
2.Saídas e Cumprimentos

LITURGIA

Reunião de Oração (3ª Feira) - Rev. Anderson
Estudo Bíblico (5ª Feira) - Rev. Anderson
Recepção aos Visitantes - Projeto Acolher
Escala do Mês de  03- SAF; 10 - Fevereiro 2019:
UMP e UPA; 17 - UPJ E UCP.; 2 4- UPH.

ATIVIDADES REV. RENATO

Hoje (03/02): Manhã: Sede/Noite - C.Santana
Terça (05/02): Sede / Renalclin
Quinta (07/02): Sede
Próx. Domingo (10/02): Manhã e Noite:Sede 

Serviço Cristão

AS GRANDES PERGUNTAS DA VIDA
As grandes perguntas da vida são: quem 
eu sou? De onde eu vim? Para onde eu 
vou? Porque eu estou aqui? Sou feitura 

de Deus, criado à sua imagem e 
semelhança. Eu vim de Deus. ele pensou 
em mim na eternidade e me criou para o 
seu louvor. Deus me escolheu em Cristo 

para a salvação, mediante a fé na 
verdade e a ação regeneradora do 

Espírito. Estou indo para a glória. Aqui 
não é meu lar. Aqui sou peregrino, não 
tenho pátria permanente. Estou aqui 

para glorificar a Deus, proclamar seu 
nome e amar o próximo. Minha vida não 

encontra sentido no dinheiro, nem no 
sucesso nem nos prazeres transitórios da 

vida. Só Deus pode satisfazer meu 
coração. Só nele encontro verdadeira 

razão para viver de forma plena, feliz e 
abundante!

Rev. Hernandes Dias Lopes

Dia do Homem Presbiteriano
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ReflexãoReflexão...
continuação:

PARA MEUS 
COLEGAS PASTORES
Depressão é algo muito 
sério e precisamos parar 

de banalizar. Temos 
ouvido tantos casos de 

suicídio de pastores e em 
todos eles nossos colegas 
estavam lutando contra a 
depressão ou em outros, 
entregues a ela. Vamos 

procurar ajuda enquanto 
há tempo! Não há nada 

de errado em procurar um 
profissional, isso não vai 

fazer de você menos 
homem ou mulher de 

Deus. Vai fazer de você 
apenas humano

4. EXCESSIVA 
ESPIRITUALIZAÇÃ

O DAS COISAS

O pastor geralmente 
demora a buscar ajuda 
(ou não busca) quando 
se diz respeite a doença 

psiquiátrica porque 
ainda hoje ela é vista 
por muitos como falta 
de fé, sinal de falta de 

comunhão com Deus de 
oração ou como 

pecado.

5. OS PASTORES 
ESTÃO CUIDANDO 
POUCO DA ALMA

O ativismo na vida de 
um pastor é um grande 
perigo, não somente no 
quesito espiritual mas 
também para a saúde 

mental. Pastores 
geralmente estão sempre 
envolvidos em atividades 

que consomem todo o 
seu tempo, não restando 
assim tempo para lazer, 
atividade física e vida 

social.

PARA A IGREJA
Cuidem de seus pastores, 
eles não tem poderes de 
super heróis! orem por 

eles, os cubra de amor e 
zelo. Eu garanto que 
independente de qual 
igreja você seja, seu 

pastor amaria receber um 
ato de amor de sua parte. 

Seja através de uma 
mensagem, de um 

abraço, de uma ligação. 
Fale pra ele o quanto 
você reconhece seu 

esforço, paixão e zelo 
pela igreja e suas 

ovelhas. Igreja, seja mais 
empática e sensível. Seu 

pastor tem coração e 
sente dores assim como 
você. Então pegue leve!

QUE CONTRIBUEM PARA 
DEPRESSÃO EM PASTORES 

SEGUNDO O DR. ISMAEL 
SOBRINHO

5 RAZÕES



03/02/19 – HOJE NA IPM
08horas – Reunião de Oração de Oficiais
09h e 10h – Culto  - Gratidão e Santa Ceia
19h10min – Projeto Acolher – SAF
19h30min – Culto  - Dia do Homem Presbiteriano

10/02/19 – PRÓXIMO DOMINGO
09h e 10h – Culto  - Pregação e Louvor
19h10min – Projeto Acolher – UMP e UPA
19h30min – Culto – Dia da Mulher Presbiteriana

HOJE – DIA DO HOMEM 
PRESBITERIANO

Vamos agradecer hoje por ocasião do culto da noite a 
vida e o trabalho dos Homens Presbiterianos. Em 
toda a IPB neste segundo domingo de fevereiro é 
comemorado o Dia da Mulher Presbiteriana. É tempo 
de ações de graças.

CEIA NOS LARES
Nas próximas terça e quarta-feiras (05 e 06/02) haverá 
ministração da Ceia do Senhor a pessoas enfermas em 
seus lares, a partir das 14h30min. Levaremos aos 
enfermos força espiritual, conforto e esperança.

RETORNO E GRATIDÃO DO REV. 
ANDERSON

O Rev. Anderson e esposa Delza agradecem as 
orações da igreja no período em que estiveram de 
férias. Eles pedem que continuemos orando em seu 
favor. Que Deus nos dê um ano de muitas vitórias.

09/02 - MANHÃ COM DEUS E CAFÉ DA 
COMUNHÃO

No mês de fevereiro a 
Manhã com Deus será no 
sábado dia 09, de 07h às 09h 
da manhã. Toda igreja está 
convocada a estar presente 
para orarmos em favor da 
Conferência de Avivamento 

(21 e 22/02), Reunião Ordinária do PRVM (15 e 
16/02) e do Acampamento de Verão (02 a 05/03).

08/02 - REUNIÃO LIDERAÇA IPM 2019

Sempre no início do ano acontece uma reunião de 
planejamento com toda a liderança da igreja para que 
sejam dadas orientações gerais sobre as atividades e 
acolhidos os planejamentos de 2019. Esta reunião 
ocorrerá se Deus quiser, na sexta-feira, dia 08 de 
fevereiro de 2019, às 19h30min. Cada Sociedade 
Interna, Ministérios, Escola Dominical, Junta 
Diaconal, etc, devem  trazer seus planos devidamente 
digitados. Oremos e participemos de tão importante 
reunião na vida da IPM.

AÇÃO SOLIDÁRIA - UMP E UPA

Os Jovens da UPA e da UMP produziram na última 
semana bombons que serão vendidos após as 
programações da IPM. O valor arrecadado será 
investido em causas sociais. desde já contamos com a 
contribuição de toda igreja.

GRUPO MISS. SAF EM FAMÍLIA
Amanhã, dia 04/02 nos reuniremos na Prefeitura com 
a participação especial do Departamento Débora. 
Contamos com a presença de todos os integrantes.

CONFERÊNCIA DE AVIVAMENTO 
Acontecerá aqui na IPM nos dias 21 e 22 de fevereiro 
de 2019, quinta às 19h30min e na sexta às 09h30min, 
14h30min e 18h30min.  Informamos que a 
participação está aberta a todos os membros da igreja. 
É importante que você se cadastre como participante 
para poder receber o seu crachá de identificação. 
Aqueles que vão participar na sexta-feira e tomarão 
café da manhã, almoço e lanche à tarde devem investir 
R$ 20,00. Quem for tomar essas refeições 
impreterivelmente devem se inscrever para a 
preparação adequada da alimentação. Ore e participe!

RELÓGIO DE ORAÇÃO
Já está em pleno 
funcionamento o 
nosso Relógio de 
Oração em favor da 
Confe rênc ia  de 
Avivamento. Esse 
r e l ó g i o  d e v e r á 
funcionar até o dia 
20 de fevereiro. 

Serão 12 horas diárias de oração, de 07 horas da 
manhã até às 19h. Você que faz parte dele ore no 
horário determinado, esteja onde estiver. Coloque 
seu celular despertar neste horário e utilize o seu 
cartão como instrumentos que irão ajudar a sua 
memória a orar no horário certo.  NÃO VAMOS 
DEIXAR ESTE RELÓGIO PARAR. 

 IPM - UMA IGREJA EM ORAÇÃO
a) SEMANA UNIVERSAL DE ORAÇÃO - 01 a 06 
de janeiro/19 (Já realizada) 
b )  M A N H Ã  C O M  D E U S  E  C A F É  D A 
COMUNHÃO – 01 sábado por mês, de 07h às 09h, 
seguido de um café comunitário.
c) REUNIÃO DE ORAÇÃO DE OFICAIS – Todo 
primeiro domingo de cada mês às 08horas.
d )  R E U N I Õ E S  D E  O R A Ç Ã O  C O M  O S 
FUNCIONÁRIOS – Toda terça-feira de cada semana 
às 08h30min.
e) REUNIÕES DE ORAÇÃO NO TEMPLO – Toda 
terça-feira às 19h30min.
f) RELÓGIO DE ORAÇÃO EM FAVOR DA 
CONFERÊNCIA DE AVIVAMENTO – De 07h às 
19h, no período de 07 de janeiro à 20 de fevereiro.
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ALGUMAS ATIVIDADES 
CONFIRMADAS PARA 2019

15 e 16/02(Sexta e Sáb.) – Reunião Ordinária do 
PRVM na IPM

21 e 22/02 (Quinta e Sexta) – Conferência de 
Avivamento IPM – Rev. Sang Sub Yoo

23/02 (Sábado) – Encontro Família Sinodal na 
APCE 

02 a 05/03 – Acampamento de Verão 

15 e 16/06(Sábado e Dom.) – 114º Aniversário da 
IPM – Rev. Felipe Costa Fontes

13/07 (Sábado) – Reunião Ordinária do SLM na 1ª 
IP Carangola

02,03 e 04/08 – Encontro de Casais no Caparaó 
Parque Hotel – Rev. Hernandes Dias Lopes

08,09 e 10/08 – 5º Super Bazar Missionário

Outubro – 3ª Viagem Missionária IPM


